
Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa stavebných prác 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon”)  a príkazu primátora č. 7/2015                                   

– zákazka podľa § 9 ods. 9 
  
 

 
1.       Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave  
IČO: 00 313 114  
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 
Číslo: 3 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Maar, odbor priemyselného parku a inovačných procesov 
Telefón: 033/32 36 380 
Fax: 033/32 36 400 
Elektronická pošta: peter.maar@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  
Kontaktná osoba pre obhliadku: Kamil Vaňa, správca TTIP 
Telefón: 0918 897 150 
 

 

2.      Názov zákazky (práce):  
          „Rekonštrukcia elektroinštalácie haly SO 01B v TTIP – Trnava Industrial 

Park“ 
            
                                             
3.      Miesto realizácie stavebných prác :  
 

TTIP – Trnava Industrial Park, Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
 
 
4.      Predmet a rozsah zákazky:  
    

Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti elektroinštalácie výrobnej haly SO 01B pre oddelenie 
prevádzok dvoch spoločností. Rekonštrukcia pozostáva z demontáže elektromerového 
rozvádzača RE a osadenia nového väčšieho rozvádzača, umiestnenia nového rozvádzača RMS 
do priestorov nového nájomcu a oddelenia svetelných, zásuvkových okruhov a napojenia 
sekčných brán na samostatné merania pre každého nájomcu. 
 

5.       Kód CPV:  
45311200-2 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách 

 
 
6.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :     najskôr      20.07.2015 

ukončenie :  najneskôr  30.07.2015 
          
         
7.  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 po ukončení stavebných prác, 
resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov.  

 
 
8.      Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :         
  
         Uchádzač predloží: 

http://www.trnava.sk/


 doklad o oprávnení podnikať – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované platné potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie alebo kópia 
živnostenského listu. Úradne overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred 
podpisom zmluvy. 

 doklad osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydaný podľa zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov po preverení odbornej spôsobilosti 
oprávnenou vzdelávacou organizáciou na výkon činnosti na vyhradených technických 
zariadeniach elektrických  v zmysle vyhlášky 508/2009 §23 elektrotechnik na riadenie 
činnosti alebo prevádzky v rozsahu odbornej spôsobilosti. Doklad musí byť doložený 
v originálnom vyhotovení, alebo ako overená fotokópia.     

 
                                                                                                                                                             
9.     Súťažné  podklady :  

 
1. Výzva na predloženie ponuky 
2. Krycí list ponuky 
3. Návrh ZoD 
4. PD – realizačný projekt (súbor .zip) 

 
 Uchádzač pred vypracovaním ponuky je povinný vykonať fyzickú obhliadku 

dotknutých priestorov za účelom zoznámenia sa s ich skutkovým stavom, aby 
bolo z jeho strany možné vzájomné odsúhlasenie si predmetu a rozsahu zákazky. 
Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou pre 
obhliadku uvedenou v bode č. 1 tejto výzvy.  Po prijatí cenovej ponuky sa nebude 
víťaznému uchádzačovi pri fakturácii na práce nad rámec predloženej cenovej ponuky 
prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto služby zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta 
realizácie stavebných prác.       

 
 
10.     Zverejnenie súťažných podkladov:  
 

Súťažné podklady sú zverejnené a dostupné na webovej stránke mesta Trnava, v sekcii verejné 
obstarávanie. (www.trnava.sk / Užitočné informácie / Verejné obstarávanie / Zákazky podľa § 9 
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní / Verejné obstarávanie na uskutočnenie 
stavebných prác limit nižší ako 30 000 € bez DPH) 
Projektová dokumentácia je zbalená a zaheslovaná do súboru vo formáte .zip. Heslo sa 
záujemcovi zašle mailom na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú 
v bode č.1 tejto výzvy.  

                                                      
  

11.    Obsah ponuky : 
 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky s uvedením ceny a doby realizácie 

2. Ponukový rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

obhliadky miesta realizácie stavebných prác, výkazu výmer, ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie a vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (bude ako 

príloha č.1 k ZoD)    

3. Prehlásenie uchádzača (v krycom liste ponuky) 
4. Doklady podľa bodu č. 8 
5. Minimálne tri referencie na poskytované služby v oblasti predmetu zákazky za posledné 

3 roky. Referencie musia byť potvrdené odberateľom, pokiaľ nie je možné 
z objektívnych dôvodov získať potvrdenie odberateľa, potvrdí referencie uchádzač 
prehlásením o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií týkajúcich sa referencií.  
 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 11., nebude tento 
uchádzač hodnotený. 
 

 
12.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 16.7.2015 do 11:00 hod. na podateľňu MsÚ, 

Trhová 3, Trnava. 
 

http://www.trnava.sk/


Súťažnú ponuku doručí osobne alebo poštou v zalepenej obálke s heslom 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie haly v TTIP“ a na obálku uvedie „NEOTVÁRAŤ! 

 
 
13.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 

- najnižšia cena (vrátane DPH).  
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy, výzvy na 
predloženie ponuky a uskutočnenej obhliadky miesta realizácie stavebných prác. 

 
 
14.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky 
prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená 
/ § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 
účasti vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať 
námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
 
 
Dátum: 9.7.2015 
 
 
 

Ing. Viera Vančová, PhD. 
vedúca odboru priemyselného 
parku a inovačných procesov 

 
 
 

Vybavuje: Ing. Peter Maar 
tel.č. 033/3236380 


