Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
V Trnave dňa 30.06.2017

č. ÚtVO/33216-64349/17/Ggš

Výzva na predloženie ponuky
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)
Mesto Trnava v súlade s § 117 ZVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku verejného obstarávania.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO: 00313114
Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Mgr. Renata Gregušová, útvar verejného obstarávania,
renata.gregusova@trnava.sk, tel. č. 0918 466 551
Kontaktná osoba pre obhliadku predmetu zákazky: Ing. Zuzana Bodišová, odbor dopravy
a komunálnych služieb, zuzana.bodisova@trnava.sk, tel. č. 033/32 36 104
2. Názov zákazky (služby): „Oprava strechy na dome smútku na cintoríne T. Vansovej“
3. Miesto dodania prác: Trnava, Nový cintorín na Ulici Terézie Vansovej
4. Maximálna výška zdrojov:
Verejný obstarávateľ disponuje pre túto zákazku maximálnou výškou finančných zdrojov v objeme 20 000
eur bez DPH.
5. Predmet a rozsah zákazky:
Predmetom zákazky je oprava strechy na dome smútku na Novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej
v Trnave. Predmetná strecha je tvorená presvetlenou kupolou – presvetlenie je zabezpečené zasklenými
otvormi. Nakoľko sa nepodarilo zistiť, či zatekanie, ktoré je viditeľné na maľovke, je spôsobené
poškodenými sklobetónovými výplňami, alebo poškodeným tesniacim materiálom pri spojoch
sklobetónových výplní so samotnou konštrukciou strechy, je potrebné vykonať pred spracovaním cenovej
ponuky fyzickú obhliadku strechy. Súčasťou opravy je okrem odstránenia závady so zatekaním aj oprava
omietok a samotné vymaľovanie celého vonkajšieho stropu s následným uprataním priestoru. Podmienkou
opravy je zachovanie pôvodnej architektúry strechy – otvory musia byť zachované v pôvodnom tvare,
farbe a veľkosti.
UPOZORNENIE:
Zhotoviteľ bude povinný riadiť sa ustanoveniami prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta
Trnava. Po podpise zmluvy vypracuje v spolupráci s prevádzkovateľom pohrebísk harmonogram prác, ktorý
bude v súlade s VZN č. 452-prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Trnava a bude povinný sa
ním riadiť. Práce musia byť realizované takým spôsobom, aby nebol narušený pietny charakter pohrebiska.
6. Stanovenie zmluvných podmienok:
Verejný obstarávateľ podpíše s víťazným uchádzačom Zmluvu o dielo.
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7. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby:
začatie:
do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
ukončenie:
najviac 5 týždňov od začatia
8. Obhliadka:
Záujemcom sa odporúča vykonať ohliadku predmetu zákazky, aby zistili celkový rozsah opráv, vrátane
opravy omietky a vymaľovania. Získané informácie budú nevyhnutné na prípravu a spracovanie cenovej
ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.
Nevykonanie obhliadky nebude brané ako dôvod nepochopenia predmetu zákazky. Obhliadku dotknutého
priestoru si uchádzač vopred telefonicky dohodne s kontaktnou osobou odboru dopravy a komunálnych
služieb MsÚ uvedenou v bode 1 tejto výzvy.
Po prijatí cenovej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácii na práce nad rámec
predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do ponuky po obhliadke
miesta stavby.
9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.

10. Obsah ponuky:
Uchádzač v rámci ponuky predloží:
 krycí list ponuky, s uvedením celkovej ceny,
 ponukový rozpočet (položkovitý) s presným výpočtom plôch, kubatúr, množstiev, ktorý vypracuje
uchádzač na základe fyzickej obhliadky miesta realizácie prác a požiadaviek definovaných
v charakteristike stavebných prác v tejto výzve,
 kópiu dokladu o oprávnení podnikať a poskytovať tovar, službu a práce v predmete zákazky. Dokladom
môže byť výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra, alebo iné než živnostenské
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Pre účely predloženia cenovej ponuky postačuje aj
aktuálny elektronický výpis.

11. Lehota/miesto na predkladanie ponúk:
18.07.2017 do 11:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Mestský úrad v Trnave
Mgr. Renata Gregušová
Útvar verejného obstarávania
Trhová č. 3, 917 71 Trnava
- poštou alebo v podateľni MsÚ Trnava
- uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením NEOTVÁRAŤ a heslom „Oprava strechy na
dome smútku na cintoríne T. Vansovej“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou
zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.
12. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky obstarávateľa,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na
tento účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.
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13. Doplňujúce informácie:
- cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky,
- uchádzač je povinný do ceny zakalkulovať všetky nevyhnutné práce a dodávky, teda i tie, ktoré nie sú
výslovne popísané, ale ktorých vykonanie logicky vyplýva z požiadaviek obstarávateľa na plnenie
predmetu zákazky,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk,
- verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk,
- ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude vyhodnocovaná,
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods.8) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní podať námietky,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných prostriedkov
vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
- výzvu na predkladanie ponúk Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zistenia predpokladanej
hodnoty zákazky. Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 4
zákona č. 343/2015 Z. z., budú zároveň slúžiť pre účely výberového konania, t. j. môže byť uzatvorená
zmluva o dielo na predmet zákazky.

Prílohy:
Krycí list ponuky
Návrh zmluvy o dielo

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová, v.r.
útvar verejného obstarávania
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