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                                        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. arch. Peter Purdeš 
Obec (mesto):  Trnava 
PSČ:   917 71 
Ulica a číslo:   Trhová 3 
Telefón:    033/32 36 249 
Elektronická pošta:   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):  Prezentácia archeologickej lokality – karner Trnava 

 
4. Predmet  a rozsah zákazky: 

Predmetom  zákazky je spracovanie ideových architektonických štúdií ako predprojektovej prípravy na 
akciu „Prezentácia archeologickej lokality – karner Trnava“. Cieľom štúdií je navrhnúť a vybrať pre ďalšiu 
projektovú prípravu najoptimálnejšie architektonické riešenie prezentácie karnera a  priľahlého voľného 
priestoru v lokalite medzi kostolom sv. Mikuláša a mestským opevnením v Trnave. 
 

Ponuka dodávateľa  služby bude obsahovať  zabezpečenie služieb  v rozsahu: 
 

A, Sumarizácia  existujúcich  podkladov  k  územiu  cintorína  pri  kostole  sv. Mikuláša  

- Skompletizovanie všetkých typov výskumov, ktoré boli  na území zrealizované, vytipovanie výskumov, 

ktoré je ešte potrebné zrealizovať 

- Skompletizovanie zameraní  - kostola sv. Mikuláša, kostola sv. Michala, karnera sv. Juraja – zameranie 

murív v pôdorysoch aj rezoch, s vyznačením príslušných pôvodných niveliet, vnesených do súčasnej 

konfigurácie terénu, vytipovanie potrebných domeraní 

- Vnesenie údajov troch sakrálnych stavieb – všetkých ich vývojových etáp do situácie, spolu         
s ohradným múrom, márnicou, komunikáciami, opevnením s pripravovanou ochodzou  
-  Zmapovanie všetkých ostatných prvkov , ktoré by mohli podporiť prezentáciu sakrálneho územia aj 
ako  cintorína pri kostole sv. Mikuláša  

 
B. Návrhy prezentácie karnera s priľahlým územím  
- Vypracovanie hypotetických rekonštrukcií stavu územia cintorína pri kostole sv. Mikuláša s príslušnými 
sakrálnymi stavbami s opevnením (možnosť využitia pri návrhu informačného systému) 
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- Vypracovanie hypotetickej 3D rekonštrukcie románskeho  karnera aspoň v dvoch variantoch (klenby 

v suteréne s rebrami a bez rebier, nadzemné podlažie s pilierom a bez piliera, napojenie na farský kostol, 

exteriér karnera, apsida ...) 

- Nadefinovanie možností prezentácie riešeného územia  cintorína  pri kostole sv. Mikuláša so sakrálnymi 

stavbami   ( varianty) 

- Vypracovanie ideových štúdií  aspoň troch variantov prezentácie karnera, s dôrazom na jeho kryciu 

konštrukciu  

 

C. Vypracovanie  power-pointovej  prezentácie,  pripravenej  na predstavenie verejnosti a návrh odporúčaní 

pre ďalší proces  

 

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  9.10.2015      

 ukončenie :             najneskôr    23.12.2015  
 

Termíny plnenia:  
- podľa bodu 4.A)   do 7.11.2015  
- podľa bodu 4.B)   do 7. 12. 2015 
- podľa bodu 4.C)                 do 23.12.2015 

          
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 c) tejto  výzvy s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny vrátane DPH, 
uvedením aspoň jednej referenčnej zákazky podobného charakteru, doby plnenia a prehlásenie, 
že porozumel týmto súťažným podkladom. 

b) 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 
prvotnej  predloženej cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre komplexné 
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splnenie zákazky, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou záujmového územia mesta, 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 2. 10. 2015 do 13.00 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 „Prezentácia 
archeologickej lokality – karner Trnava“ 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 spracovanie štúdií podľa tejto výzvy 
a prípadného doplnenia krycieho  listu cenovej ponuky uchádzačom. 

- 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 a zoznámiť sa s možnými  okolnosťami 
v danom území z dôvodu spracovania ponuky 

-     víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 
 

Dátum: 23.9.2015 

 

 

 

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

 rozvoja a koncepcií 
 
 
 
 
Príloha:   

- krycí list  ponuky 
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