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Výzva na predloženie ponuky 
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: 00313114   Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bodišová  
Obec (mesto): Trnava  PSČ: 917 71  
Ulica: Trhová    Číslo: 3  
Telefón: 033/3236133  
Fax: 033/3236400  
Elektronická pošta: zuzana.bodisova@trnava.sk  
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2. Názov zákazky podľa § 9, ods. 9 (stavebné práce) :  
" Odstránenie drevín z pozemkov  s parcelnými číslami 7171/3, 7171/4 a 7137/7“  
 
3. Kódy CPV                   
         Hlavný slovník : 77314000-4 
 
4. Miesto dodania prác : Ulica Dohnányho v Trnave  
 

5. Predmet a rozsah zákazky:  

Predmetom zákazky je odstránenie drevín z pozemkov  s parcelnými číslami 7171/3, 7171/4 a 7137/7 
s cieľom zabezpečiť prístup na pozemky tak, aby  mohli prebehnúť geodetické práce súvisiace 
s investičnou akciou „Parkovisko na ploche medzi ulicami Dohnányho a A. Žarnova. 
 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:  
začiatok: po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia na výrub drevín (cca 
48.týždeň 2015) 
ukončenie: najneskôr do 30.11.2015  
 
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 len za skutočne zrealizované práce.  
 
8. Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :  
Uchádzač predloží:  
– kópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t. j. 
kópiu výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie 
Úrad pre verejné obstarávanie. Úradne overenú fotokópiu platného dokladu predloží vybratý uchádzač 
pred podpisom zmluvy.  

9. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:  

Výzva na predloženie ponuky  

Súťažné podklady 
Situácia  
 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku riešeného územia  za účelom 
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť 
presne definovanú ponuku. Výkaz výmer je iba orientačný a zahŕňa iba dreviny, na ktoré bolo 

http://www.trnava.sk/


vydané súhlasné rozhodnutie na výrub. Dreviny, na ktoré sa súhlas nevyžaduje, doplní 
uchádzač do ponuky na základe fyzickej obhliadky. 
             

 

10. Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie: 16.11.2015 do 9,00 hod.  
Vstupné kolo e-aukcie začína 9.11.2015 o 11,00 hod. a  aukčné kolo sa uskutoční dňa 
16.11.2015 o 13.00 hod. 
 
          Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste 

poskytli verejnému obstarávateľovi.  
 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete môcť 

zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám bude zaslaný 
desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. 

 
  
 
11. Obsah ponuky :  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej forme a 
to:  

1. prehlásenie uchádzača,  

 že porozumel výzve a obchodným podmienkam  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve a obchodných 
podmienkach 

 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke 

2. doklad o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky 
 

 Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača do termínu 
ukončenia zadávacieho kola. 

 
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena položky (vrátane DPH) 
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie stanovených kvalitatívnych a 

dodacích podmienok podľa súťažných podkladov.  
     
          UPOZORNENIE: Pokiaľ bude ponuka v rozpore s výzvou na predloženie ponuky alebo 

s obchodnými podmienkami, prípadne uchádzač odmietne podpísať zmluvu o dielo, bude 
oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ  
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 
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,  

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy.  
 
Dátum: 6.11.2015  
Ing. Peter Zbyňovský, vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb  
Vybavuje: Ing. Bodišová  
tel. č. 033/3236107 


