
O z n á m e n i e 
MŠ Piaristická 12, Nitra – oprava strechy a podhľadov (havarijná situácia) 

 
 
Dna 26.08.2013 došlo k havarijnej udalosti – zatečeniu vnútorných priestorov a podhľadov v budove 
Materskej školy, Piaristická 12, Nitra. 
 
Rozsah poškodenia: rozsiahle trhliny a poškodenia asfaltovej strešnej fólie, zničená a skorodovaná 
atika strechy, zatečené a popadané podhľady vnútorných miestností školy pod poškodenou strechou. 
 
 
(Príloha č. 1 – fotodokumentácia strechy a podhľadov) 
 

   
 
 

   
 
 

   
 



Nakoľko dňom 02.09.2013 došlo k zahájeniu nového školského roku 2013/2014, mesto Nitra z 
dôvodu zaistenia bezpečnosti a zdravia detí a zamestnancov materskej škôlky vykonalo zrýchlený 
proces výberu dodávateľa stavebných prác na opravu strechy a vnútorných podhľadov 
 
Proces výberu dodávateľa stavebných prác na opravu strechy a vnútorných podhľadov bol vykonaný 
spôsobom písomného oslovenia 4 dodávateľov predmetných stavebných prác listom zo dňa 
30.08.2013 a zverejnením elektronickej výzvy dňom 02.08.2013 do 03.08.2013 do 12.00 hod.. 
 
Rozsah plnenia bol špecifikovaný nasledovne: vykonanie opravy havarijného stavu strechy formou 
uloženia PVC fólie s ukotvením a oplechovaním, opravy a výmeny podhľadov a rozvodov 
v zatečených miestnostiach školy. Rozsah prác bol uchádzačom uvedený pri obhliadke priestorov. 
 
Ponuku predložili 3 uchádzači, ktorí boli oslovení písomne. Na elektronickú výzvu nepredložil ponuku 
žiadny uchádzač. 
Záznam z prieskumu: 

1. Názov firmy  
(adresa) 

  

Tovar, služba, práce Cena spolu s DPH Forma prieskumu 
 
STOMBAU spol. s r.o. 
Koperníkova 49, 920 01 Hlohovec  
práce:  
oprava strechy a podhľadov MŠ 
 

 
18.976,25  EUR 
ponuka hodnotená 

- uchádzač splnil 
podmienky výzvy 

 

 
písomná výzva 
list č. 17289-1/2013/OŠMaŠ 
zo dňa 30.08.2013 
 

2. Názov firmy  
(adresa) 

  

Tovar, služba, práce Cena spolu s DPH Forma prieskumu 
 
KP-Mont Nitra, s.r.o. 
Cabajská 10, 949 01 Nitra 
práce:  
oprava strechy a podhľadov MŠ 
 

 
19.393,63  EUR 
ponuka hodnotená 

- uchádzač splnil 
podmienky výzvy 

 

 
písomná výzva 
list č. 17289-2/2013/OŠMaŠ 
zo dňa 30.08.2013 
 

3. Názov firmy  
(adresa) 

  

Tovar, služba, práce Cena spolu s DPH Forma prieskumu 
 
TITANIC  
Podzámska 16, 949 01 Nitra  
práce: 
oprava strechy a podhľadov MŠ 
 

 
20.494,80  EUR 
ponuka hodnotená 

- uchádzač splnil 
podmienky výzvy  

 
písomná výzva 
list č. 17289-3/2013/OŠMaŠ 
zo dňa 30.08.2013 

4. Názov firmy  
             (adresa) 

  

Tovar, služba, práce Cena spolu s DPH Forma prieskumu 
 
RIVIS, s.r.o. 
Jahodová 6, 949 01 Nitra 
práce: 
oprava strechy a podhľadov MŠ 
 

 
ponuka nepredložená 
 

 
písomná výzva 
list č. 17289-4/2013/OŠMaŠ 
zo dňa 30.08.2013 

 
Na základe vyhodnotenia predložených ponúk realizáciu týchto stavebných prác uskutoční spoločnosť 
STOMBAU spol. s r.o., Koperníkova 49, 920 01 Hlohovec. 
Tento uchádzač bol vybraný na základe predloženia najvýhodnejšej ponuky z oslovených uchádzačov. 
Predpokladaná hodnota diela bola vyčíslená vo výške 17.000 € bez DPH. 
Ponuka spoločnosti STOMBAU spol. s r.o., ktorá vykoná stavebné práce je vo výške 15.813,54 € bez 
DPH, cena s DPH je 18.976,25 €. 


