
Mesto Trnava                                                                                                                                        1/3 
 

Telefón Fax IČO E-mail Internet 
033/32 36 247 033/32 36 400 00 313 114 jarmila.garaiova@trnava.sk www.trnava.sk 
 

 
                                        Výzva na predloženie cenovej ponuky 
                                na realizáciu služby (zákazky nie bežne dostupnej na trhu) 
 

   v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov                 
(ďalej len „zákon”) a príkazu primátora č. 7/2015 - zákazka podľa § 9, ods.9 zákona 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave 
IČO:   00313114 
Kontaktná osoba:   Mestský  úrad v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií  

Ing. Jarmila Garaiová, Ing. arch. Peter Purdeš 
Obec (mesto):  Trnava 
PSČ:   917 71 
Ulica a číslo:   Trhová 3 
Telefón:    033/32 36 247, 249 
Elektronická pošta:   jarmila.garaiova@trnava.sk, peter.purdes@trnava.sk 
Fax:    033/32 36  400 
Internetová adresa : www.trnava.sk 

        
2. Miesto dodania služby:     Mestský úrad v Trnave, Trhová ulica č.3,  917 71 Trnava 

 
3. Názov zákazky (služby):  „Mestské zásahy Trnava 2015 - organizácia a propagácia akcie“ 

 
4. Predmet  a rozsah zákazky: 

Predmetom  zákazky je komplexné zorganizovanie  projektu, ktorého hlavnou myšlienkou je 
poukázať na nefunkčné verejne dostupné priestory v administratívnom území mesta Trnava 
(katastrálne územia Trnavy a Modranky) a nájsť riešenie ako ich zmeniť k lepšiemu. Projektom sa 
majú vytvoriť podmienky pre participovanie občanov na obnovovaní mestských verejných priestorov 
získaním ich návrhov v kooperácii s profesionálnymi architektmi a umelcami.   
Predmetom zákazky je celkové organizačné, technické a personálne zabezpečenie akcie, komunikácia 
s verejnosťou, grafické a adjustačné služby, organizácia a zabezpečenie vernisáže, propagácia mesta 
Trnava. 

 
Ponuka dodávateľa  služby bude obsahovať  zabezpečenie služieb  v rozsahu: 
a) Príprava projektu 
- oslovenie verejnosti, zapojenie tvorivých komunít v meste 
- výroba webu určeného pre potreby projektu 
- vytvorenie originálneho vizuálneho konceptu pre celý projekt 
- oslovenie mediálnych partnerov 
- propagácia architektúry a verejných priestranstiev  v meste. 

 
b) Výroba  výstavných panelov  
- grafická príprava výstavných panelov všetkých projektov pre potreby vystavenia 
- tlač všetkých dodaných projektov od jednotlivých účastníkov. 
 
c) Realizácia výstavy 
- doprava výstavných panelov a publikácií do miesta určenia 
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- inštalácia jednotlivých panelov vo výstavnej sieni, príprava slávnostnej vernisáže za účasti verejnosti, 
účastníkov projektu, médií a zástupcov mesta. Výstava bude slúžiť aj na podporu cestovného ruchu 
v meste Trnava. 
 

d) Výroba a distribúcia publikácie 
- finálna grafická príprava vizuálneho konceptu publikácie pre potreby tlačiarne 
- tlač publikácie vrátane dodávky  mestu v rozsahu 1 až 2 strany na jeden mestský zásah, to znamená asi 

50 strán v množstve 500 ks 
- distribúcia publikácie na Mestskú turisticko – informačnú kanceláriu v Trnave, povinné knižničné 

výtlačky, každému účastníkovi zásahov, pre reprezentačný materiál mesta Trnavy, prípadne ďalšie 
miesta podľa potreby verejného obstarávateľa. 

 
5. Typ zmluvy, ktorá bude s víťazným uchádzačom uzavretá. Zmluva o dielo na poskytnutie služby 

 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby:    

 Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
  

začiatok:               po podpise zmluvy   cca  20.07.2015      
 ukončenie :             najneskôr    21.12.2015  
 

Termíny plnenia:  
- podľa bodu 4.a)   do 15.10.2015  
- podľa bodu 4.b)   do 20.11.2015 
- podľa bodu 4.c)   od 23.11. do  21.12.2015 
- podľa bodu 4.d)   do 21.12.2015 

          
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 10 000,- eur   vrátane DPH 

 
8. 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.  

Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby.  
 
9. Podmienky účasti:          

        Uchádzač  doručí verejnému obstarávateľovi ponuku, ktorá bude obsahovať: 
a) Vyplnený krycí list cenovej ponuky (formulár tvorí prílohu tejto výzvy)  na predmet obstarávania 

podľa bodu 4, ods. a) až d) tejto  výzvy s uvedením Názvu a sídla uchádzača, Ceny vrátane DPH, 
Zoznamu referenčných zákazok podobného charakteru, Doby plnenia a Prehlásenie, že 
porozumel týmto súťažným podkladom. 

b) Návrh zmluvy o dielo, ktorý si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo dopracovať v spolupráci  
s víťazným uchádzačom.  

c)    Kópiu dokladu o oprávnení podnikať  alebo údaje a doklady zapísané v zozname podnikateľov 
vedených úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona  č. 25/2006 Z. z. alebo 
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov. Originál, resp. úradne overenú kópiu dokladu 
môže verejný obstarávateľ vyžiadať  podľa potreby od víťazného uchádzača pred podpisom 
zmluvy. 

 
Upozornenie  
a)    Ponúknutá cena musí obsahovať  všetky náležitosti potrebné pre plnohodnotné  poskytnutie 

služby.  V prípade, že pri spracovaní cenovej ponuky bolo zistené, že je nutné upraviť alebo 

rozšíriť  rozsah predmetu zákazky uvedený v krycom liste ponuky,  je to  potrebné uviesť už v 
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prvotnej  predloženej cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre komplexné 

splnenie zákazky, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou  

záujmového územia mesta (katastrálne územie Trnava a Modranka) s potenciálne riešenými 

lokalitami, sú započítané v predloženej ponuke!  Nevykonanie obhliadky nebude brané ako 

dôvod nepochopenia predmetu zákazky. 

b)   Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 

s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo (ZoD) a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 

umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži ! 

 
10. Lehota a miesto  na predloženie ponuky: 

                            do 13.07.2015 do 12.00 hodiny 
                    na podateľni  Mestského úradu v Trnave, Trhová č. 3, 917 71  Trnava 

 
Uchádzač predloží svoju ponuku v uzavretom obale s označením NEOTVÁRAŤ a heslom „Mestské 
zásahy Trnava 2015 - organizácia a propagácia akcie“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo 
poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 
 
Po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená. 

 

11. Kritériá  na vyhodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v eur 

Ponuková cena musí kryť všetky potrebné náklady na komplexné zorganizovanie  projektu podľa 
tejto výzvy a prípadného doplnenia krycieho  listu cenovej ponuky uchádzačom. 

- minimálne  2 referencie z realizovania  podobného  projektu v rámci územia Slovenska.  
 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     

          Verejný obstarávateľ                                                                    
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky 

prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 46) 
a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9,  obstarávateľ si 
preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku 

- odporúča vykonať obhliadku záujmového územia (katastrálne územia Trnavy a Modranky) 
s potenciálne riešenými lokalitami a zoznámiť sa s možnými  okolnosťami v danom území 
z dôvodu spracovania ponuky 

-     víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 
 

Dátum: 29.6.2015 

 

 
Ing. arch. Milan Horák, v.r. 
vedúci odboru územného 

 rozvoja a koncepcií 
 
 
 
Príloha:   

- krycí list  ponuky 

 

 


