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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
IČO:  00598135
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Horáček, Ing.
Telefón: +421 333236437
Email: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
Fax: +421 335936241
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.skasz.trnava.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1271
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Príspevková organizácia zriadená mestom

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Mestská plaváreň Zátvor v Trnave - Zateplenie fasády bazénovej haly
Referenčné číslo: UTSO/77/2017

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45443000-4

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Plaváreň Zátvor Trnava -
Zateplenie fasády bazénovej haly, spracovanou Ing. Janou Haršániovou - ateliér PREMS, Lomonosovova 6, Trnava, ktorá
je identická s projektovou dokumentáciou priloženou k týmto súťažným podkladom. 
Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: 
- Stavebná časť 
- Bleskozvod 
Súčasťou zákazky sú všetky ostatné súvisiace práce a dodávky požadované verejným obstarávateľom.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
84 271,09 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK021
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Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mestská plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava

II.2.4)    Opis obstarávania
Súčasný stav je popísaný v súťažných podkladoch. 
Navrhovaný stav: 
1/ - Demontážne práce: 
Demontáž existujúceho plastového obkladu fasády, existujúceho dreveného roštu a minimálnej tepelnej izolácie na 3
stranách bazénovej haly:  
- bočná uličná fasáda B-  
- bočná dvorová fasáda C 
- čelná bazénová fasáda A 
Demontáž časti oplechovania atiky a bleskozvodu na atike. 
2/ - Zateplenie fasád bazénovej haly A, B, C - prevetrávaná fasáda 
Vzhľadom na to, že sa jedná o obnovovanú budovu, so zohľadnením technických možností, bola navrhnutá tepelná
izolácia - minerálna tepelná izolácia: NOBASIL TP 435 B hrúbky 160 mm. 
Zateplenie sokla sa bude realizovať až v poslednej fáze, keď bude zateplený celý komplex plavárne. 
3/ - Povrchová úprava prevetrávanej fasády. 
Zateplená prevetrávaná fasáda má navrhnutý obklad z exteriérových fasádnych dosiek Max Exterior  
( Fundermax ) hr. 6 mm ( EN 13501-1). 
Montáž dosiek Max Exterior - nepriznané upevnenie - lepenie. 
4/ - Demontáž časti oplechovania atiky a nadmurovanie atiky. Existujúca strecha je plochá s jednostranným sklonom k
rímse s pododkvapovým žľabom nad nižšou časťou objektu. Strecha t.č. nie je zateplená.  
S jej zateplením sa uvažuje až v ďalších rokoch.  
Z tohto dôvodu je potrebné existujúcu atiku zvýšiť o min. 250 mm + 100 mm. Zvýšenie atiky má vplyv na výšku
obkladu steny.  
5/ - Bleskozvod. 
Na objekte plavárne je existujúci bleskozvod vyhotovený ako mrežová sústava v zmysle STN EN 62305.  
Počas rekonštrukcie je nutné zdemontovať existujúce vedenie bleskozvodu aj s podperami umiestnenými  
na atike. Nové vedenie bleskozvodu je navrhnuté vodičom AlMgSi 8 mm (FeZn 8) na podperách PV21.  
6/ - Zateplenie fasády D kontaktný zateplovací systém. 
- hrúbka bazénovej steny nad nižšou časťou objektu 500 mm zatepliť minerálnou tepelnou 
izoláciou Nobasil FRN hr. 160 mm v šírke zodpovedajúcej rozdielu od rímsy po nižšiu strechu ( 1,5m ); vonkajšia omietka
silikátová hr. 1,5mm, bielošedá. 
Súčasťou zákazky sú: 
- východzia revízna správa bleskozvodu, 
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby, 
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky požadované verejným obstarávateľom. 
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného
obstarávateľa musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické
ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č.
392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku
MŽP č. 453/2000 Z. z. , č. 532/2000 Z. z. a ustanoveniach zákona č. 254/1998 Z. z. 
Podrobnejší opis prác a dodávok je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
84 271,09 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
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III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov (
ZVO ). Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, 
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať  
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemca so sídlom, miesto podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.  
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §
32 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2, 4, a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky
subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 
Skupina dodávateľov v zmysle § 37 ods. 3 preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti a lebo odbornej spôsobilosti preukazuje
spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
V zmysle § 39 ods. (1) ZVO, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa
jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 ZVO, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č.
155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky
dokument pre obstarávanie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z.: 
- doklady v zmysle ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a), t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. 
Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky: 
a) si plní svoje záväzky, 
b) nie je v nepovolenom debete, 
c) bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. 
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia nemá vedené
účty ani žiadne iné záväzky.  
- Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje  
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení ale ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval dostatočnými finančnými prostriedkami
vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie prác, t. j. doklady podľa
§ 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní. 
- zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
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uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  
Tu požadujeme v zozname prác predložiť tri stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania, pričom minimálne jedna stavba - referencia z nich musia zahŕňať realizáciu stavby, kde sú
realizované práce a dodávky ako v danom postupe zadávania zákazky na samotnom liste s min. nákladmi 40 000,- eur
bez DPH, s potvrdením obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 34 ods. 1, písm.
b). 
V zozname referencií za posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzač uvedie názov (obchodné
meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v
€, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť
uvedené informácie, potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu,
mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. 
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné
na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia  
predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro. 
- údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. 
Tu požadujeme predložiť fotokópiu dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia o
odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky vydaného SKSI v
zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
V prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR je potrebné doložiť informácie o stavbyvedúcom alebo doklad vydávaný
v krajine sídla uchádzača. 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení ale ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie podmienok podľa § 34, ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky účasti
uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť, podmienky a organizačné
zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej
kvalite.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  21.06.2017 13:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.11.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  22.06.2017 09:00
Miesto:  na Hlavnej 17 v Trnave, v zasadačke technického úseku - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie obálok s ponukami, časti Ostatné je neverejné. Po
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vyhodnotení časti Ostatné všetkých predložených ponúk bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslané oznámenie o
otváraní ponúk, časti Kritéria, ktoré je vzhľadom na to, že bude použitá elektronická aukcia neverejné. 
Verejný obstarávateľ zašle elektronickými prostriedkami termín a doménu konania elektronickej aukcie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v prípade nových stavebných prác využiť postup zadávania zákazky priamym
rokovacím konaním v zmysle § 116 ZVO. 
Žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti v zmysle nižšie uvedeného poštou na adresu
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava, e-mailom alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa v pracovných dňoch od 08:00 hod - 11:30 hod. a 12:30 hod. - 15:00 hod. po
vopred telefonicky dohodnutom termíne.  
Písomná žiadosť musí obsahovať: názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, adresu
zaslania podkladov, IČO, kontaktnú osobu ( meno, e-mailový a telefonický kontakt ). Súťažné podklady budú zverejnené
aj v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk. Ostatné údaje a informácie týkajúce sa tohto postupu
zadávania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.05.2017
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