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 zákazka s nízkou hodnotou                                                       v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 14/2010   

- zákazka s nízkou hodnotou 

( ďalej len „ zákon ” ) 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave  
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: Ing. Monika Heregová, odbor  investičnej výstavby 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 
Číslo: 3 
Telefón: 033/3236112  
Fax: 033/3236400 
Elektronická pošta: monika.heregova@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou ( práce ) :  

"ZŠ Atómová v Trnave – rekonštrukcia exteriérových dverí“            
                                                                  
3. Miesto dodania stavebných prác :  
 

ZŠ na ul. Atómová v Trnave 
 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
         Predmetom zákazky sú okrem iného: 

- stavebné úpravy vyplývajúce z predmetu zákazky (murárske úpravy ostenia, 

vyspravenie, maľby resp. nátery),  

- demontáž oceľovej steny vrátane štyroch dvojkrídlových dverí pre hlavný vstup,  

- demontáž 2 ks oceľových stien – každá s 2 ks dvojkrídlových dverí pre bočný vstup 

a demontáž presklenej steny s 1x dvojkrídlovými dverami, 

-   čiastočná demontáž stropného dreveného podhľadu z dôvodu demontáže steny pri 

hlavnom vstupe, 

- dodávka a montáž presklenej steny a dvojkrídlových vstupných dverí (4ks) vrátane 

stužujúcich a upevňovacích (kotviacich) prvkov pre hlavný vstup, 

- dodávka a montáž 2 ks presklenej steny a dvojkrídlových vstupných dverí (4ks) vrátane 

stužujúcich a upevňovacích (kotviacich) prvkov pre bočný vstup, 

- dodávka a montáž presklenej steny s 1x dvojkrídlovými dverami, 

- demontáž a spätná montáž  vedenia slaboprúdových rozvodov (zvončekov), 

- spätná montáž dreveného podhľadu, v prípade poškodenia pri demontáži dodávka 

nového podhľadu (alt. sadrokartónový kazetový podhľad so zateplením min. 10 cm 

minerálnej vlny),  

- v prípade porušenia podlahy – jej spätná úprava, 

- spätné ukotvenie zábradlia pri hlavnom vstupe, 

- naloženie a odvoz vybúraných hmôt a sute na certifikovanú skládku so všetkými 

nákladmi spojenými s likvidáciou odpadu, 

- dodávka a montáž nových čistiacich rohoží v hliníkovom ráme, 

- prípadná úprava elektrických rozvodov z dôvodu nutnosti umiestnenia nových 

stropných osvetľovacích prvkov, 

- vybraný zhotoviteľ zákazky je pri kolaudácii odovzdať investorovi (objednávateľovi) 

manuál užívania verejnej práce. 

 

 

 

mailto:monika.heregova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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         Požadované parametre pre exteriérové presklené steny: 
- hliník, hliníkový systém v materiálovej skupine (Kf = 2,1-2,8 W/m2K), 
- povrchová úprava – prášková farba svetlosivá podľa vzorkovníka RAL (komaxit) 
- profil : min. 3 – komorový, tepelne izolovaný systém s prerušeným tepelným mostom 
- stavebná hĺbka : min. 70 mm 
- zasklenie : izolačné bezpečnostné ( bezpečnostná fólia) dvojsklo Ug = 1,1 W/m

2
K, výplň 

Argón, max. Uokna =1,3 W/(m2.K) 
- kovanie,  bezpečnostné zámky, samozatvárače 
- ochranné madlá v zmysle jestvujúcich stien 
- dodávka a montáž líšt, závesných prvkov dverí, tesniacich prvkov a tmelov najlepšie farby 

sivej, v dverných otvoroch zapustený bezbariérový prah 
- dvere v zasklených stenách otváravé dvojkrídlové 
- umiestnenie dverí v presklených stenách zachovať pôvodné 
- Zasklené steny a dvere musia spĺňať min. predpísané hodnoty podľa DIN EN 14 351-1 pre 

daný typ a to minimálne: 
o  odolnosť voči zaťaženiu vetrom  
o  odolnosť proti náporu dažďa 
o  priepustnosť vzduchu 
o  odolnosť proti vlámaniu 

- certifikát: ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien) 
- montáž v zmysle normy STN 73 31 34 platnej od 1.1.2010                                            

 
Požadované parametre pre interiérové presklené steny: 
- hliník 
- povrchová úprava – prášková farba svetlosivá podľa vzorkovníka RAL (komaxit) 
- profil: tepelne neizolovaný systém – bez prerušenia tepelného mostu 
- stavebná hĺbka : min. 45 mm 
- zasklenie: jednoduché, bezpečnostné (bezpečnostná fólia) sklo 
- kovanie, štandardné uzamykanie so štandardnou zámkovou vložkou, samozatvárače 
- ochranné madlá v zmysle jestvujúcej steny 
- dodávka a montáž líšt, závesných prvkov dverí, tesniacich prvkov a tmelov najlepšie farby 

sivej, v dverných otvoroch zapustený bezbariérový prah 
- dvere v zasklených stenách otváravé dvojkrídlové 
- umiestnenie dverí v presklených stenách zachovať pôvodné 
- certifikát: ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien) 
- montáž v zmysle normy STN 73 31 34 platnej od 1.1.2010                                            

 
        Upozornenie:  

- Presklené steny s dverami musia spĺňať všetky príslušné STN 
 

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :            najskôr   31.10.2012 
 ukončenie :         najneskôr  17.11.2012 
 

          Upozornenie: Demontáž  a montáž presklených dverí môže byť realizovaná 
najskôr od 31.10.2012 (začiatok jesenných prázdnin). Práce demontáže 
a montáže je nutné realizovať tak, aby škola bola zabezpečená, potreba 
provizórneho uzatvorenia vstupov!   
 

6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:   

 
          Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú 

poskytnuté. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých, 
ktoré nebránia užívaniu diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 
zrealizované práce.  
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7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          

         Uchádzač predloží: 

 doklad o oprávnení podnikať – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované platné potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie. Úradne 
overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

 Oskenované osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – kategória pozemné 
stavby, ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne 
spôsobilej osoby doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

 oskenovaný zoznam referenčných prác podobného charakteru a rozsahu s uvedením názvu 
sídla investora predmetnej stavby (obchodné meno), názvu a charakteristiky akcie, objem 
diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby a meno, tel. č. a    
e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. 
Požadujeme min. 3 referencie za posledných 5 rokov. Každá referenčné práca musí byť 
v objeme min. 15 tis. €. 

 presnú špecifikáciu navrhnutých presklených  stien (oskenované) a to (viď bod 4): 
- súčiniteľ prechodu tepla rámu, skla, hodnoty Uf, Ug, Uw 

- počet komôr v ráme, počet komôr v dvernom krídle 
- stavebná šírka rámu a krídla 
- kovanie, typ samozatvárača 
- hrúbku vonkajšej steny  profilu 
- certifikát ISO 9001, preukaz zhody  
- doklad o preukázaní splnenia normy DIN EN 14 351-1 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
8.     Súťažné  podklady :  

1. výzva na predloženie ponuky 
2. pôdorys  
3. návrh obchodných podmienok 
4. fotodokumentácia pôvodných presklených stien 

 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za 
účelom zamerania jestvujúceho stavu presklených stien tak, aby bolo z jeho strany možné 
predložiť presne definovanú ponuku. Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom 
dohovore s riaditeľkou školy 033/3236841 - 840, prípadne jej určeným zástupcom školy. 
Prípadné otázky adresovať na kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. Po vysúťažení 
víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácii prác nad rámec 
predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do ponuky po 
obhliadke miesta stavby. 
                                                                             

9.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. oskenovaný podpísaný a potvrdený krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie 

v kalendárnych dňoch, vrátane výroby stien. 
2. ponukový rozpočet (položkovitý), ktorý vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

obhliadky miesta realizácie prác a definovaných v  charakteristike stavebných prác 
v tejto výzve ( bude ako príloha č.1 k ZoD )  

3. doklady podľa bodu č. 7 
 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo. 
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10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 10.10.2012 do 11.00 hod. na MsÚ Trnava, Trhová 
č. 3, kancelária č. 112, prípadne podateľňa MsÚ. 

 
11.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 - najnižšia cena (vrátane DPH).  
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky a uskutočnenej obhliadky miesta stavby. 

 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky 
v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskum trhu), 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- uvádza   

o cenu poplatku za uloženie sute (zo  stavieb realizovaných mestom) na skládku 
SKO Zavarská cesta, t. j. 5,64 €/tonu bez DPH + 20 % DPH,  

o výška zákonného poplatku obci za uloženie na skládke je 0,33 €/tonu bez DPH + 
20% DPH. Dopravná vzdialenosť  5 km, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
- si vyhradzuje právo realizovať iba časť zákazky na základe cenových ponúk, 

- si v prípade pochybností parametrov deklarovaného výrobku vyhradzuje právo kontroly 
prierezu 2 ks dodaných prvkov, náhodne vybraných, 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona         
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- pri realizácii môže uchádzač/zhotoviteľ použiť len materiály použiteľné pre predmetné 
prostredie s dodržaním všetkých príslušných noriem STN. Tieto skutočnosti uvedie 
uchádzač  v ocenenom ponukovom rozpočte, resp. na samostatnom liste ponuky, 

- obstarávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i bez 
súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak takto 
požadované práce svojím finančným objemom neprekročia 20% z dohodnutej ceny za dielo 
bez dosahu na termín plnenia. Rovnako je obstarávateľ oprávnený pred realizáciou diela 
redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov v rozsahu max. 20% z ceny diela.  

 

 

Dátum : 3.10.2012     

 

 
        Ing. Dušan Béreš, v.r.   
                                vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
 


