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 zákazka  podľa § 9, ods. 9                                   v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

Výzva na predloženie ponuky  
v rámci výberu poskytovateľa služby  

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“) 

zákazka podľa § 9, ods. 9 
 
1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO:  00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Ľubica Augustínová              
Obec (mesto):  Trnava  
PSČ:  917 71                            
Ulica a číslo:   Trhová 3                             
Telefón:  033/32 36 112                                  
Elektronická pošta:  lubica.augustinova@trnava.sk 
Fax:   033/3236400       
Internetová adresa : www.trnava.sk       

   

2.       Názov zákazky podľa § 9, ods. 9 (služby):  

„Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici, archeologický prieskum“ 

3.      Opis prác:       
Realizácia záchranného pamiatkového archeologický prieskumu pred a počas realizácie diela v troch 
etapách prieskumu v zmysle rozhodnutia vydaného Krajským pamiatkovým úradom Trnava.  

 
4.      Miesto dodania stavebných prác :    Trnava, stavenisko stavby „Rekonštrukcia mostu 

na Radlinského ulici “ – pri Bernolákovej bráne 
         Záujemca si môže miesto stavby obhliadnuť. Stavenisko sa nachádza za západnou hranicou 

pamiatkovej rezervácie mesta Trnava, ohraničené dopravnou komunikáciou Hospodárska a mestským 
opevnením – Bernolákovou bránou. 

 
6.     Rozsah zákazky:   

Archeologický prieskum  
Okrem samotného archeologického prieskumu je výkon spojený i s realizáciou nevyhnutných výkopov 
- zemných prác pri realizácii sondy požadovanej KPÚ Trnava (v mieste komunikácie) a spätnej 
úpravy. 
Archeologický prieskum bude prebiehať v troch etapách: 
V I. etape sa bude archeologický prieskum vykonávať formou vyhotovenia ručne kopanej sondy 
v priestore vonkajšieho zaniknutého líca mestských hradieb a bývalej vstupnej bránky 
do stredovekého mesta s cieľom odhaliť priebeh koruny muriva a odhaliť pozostatky  priebehu hradieb 
a zaniknutej fortne. Sonda bude orientovaná severojužne s rozmermi cca 4,0x1,5 m na komunikácii. 
Uchádzač ocení výkop sondy i jej spätného zásypu (vrátane potrebného zhutnenia) s pôdorysným 
rozmerom 4,0 x 1,5 m, hĺbky 2,0 m v predpokladanej skladbe vrstiev: 

- asfaltový kryt vozovky hr.8 cm     (0,48 m
3
) 

- poklad z kameniva spevneného cementom hr. 20 cm  (1,20 m
3
) 

- štrk hr. 20 cm       (1,20 m
3
) 

- zemina rôznej kvality a mocnosti hr. 152 cm   (9,12 m
3
) 

- spätný zásyp štrkopieskom               
 

- zhutnenie podkladu na hodnotu E= 60 Mpa pod nové vrstvy komunikácie 
    - asfaltový betón ACo 11-I,     40 mm 
    - spojovací postrek asfaltový C50BP4  
    - asfaltový betón ACl 16-I,     50 mm 
    - spojovací postrek asfaltový C50BP4 
    - asfaltový betón ACp 22-I,     60 mm 
    - spojovací postrek asfaltový C50BP4 
    - cementom stmelená zrnitá zmes CBGM  200 mm 
    - štrkodrva ŠD 0-63         min. 230 mm 

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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Vrátane naloženia prebytočnej vykopanej zeminy,  odvozu na skládku a poplatkov za uloženie. Líniu 
podzemných základov je potrebné pred zásypom v celej dĺžke výkopu ochrániť nopovou fóliou 
s presahom a na dno sondy (dno spádovať od hradobného múra) uložiť drenážnu rúru s priemerom 100 
mm obalenú geotextíliou.  
Ak bude sonda mať hĺbku nad 1,3 m je potrebné sondážnu jamu zabezpečiť pažením. 
  
V II. etape bude sonda rozšírená tak, aby bolo možné preskúmať pôdorys fortne a určiť presné 
vnútorné líce priebehu opevnenia. Priebeh opevnenia a fortní je potrebné geodeticky zamerať. 
Pri tejto etape oceniť 40 % rozšírenie zemných prác, ktorého rozsah  sa však spresní pri realizácii. 
V III. etape bude archeologický prieskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, 
odkrývania a následnej záchrany a dokumentovania archeologických nálezov a situácií počas 
prebehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami  
archeologického prieskumu podľa pokynov oprávnenej osoby, ktorá je povinná pri vykonávaní 
prieskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona. 
 
Keďže počas realizácie uvedenej investície bude spoločnosť TAVOS a.s. PN súčasne vymieňať 
jestvujúce potrubie vedené pod chodníkom a tiež elektrický nn kábel, ktoré prechádzajú naprieč 
líniou mestského opevnenia, bude potrebné dohliadnuť, aby sa nebúral nový otvor, ale sa využil už 
jestvujúci prieraz. 
  
Ponukovú cenu archeologického prieskumu žiadame spracovať podľa jednotlivých etáp prieskumu. 
Upozorňujeme, že súčasťou výkonu archeologického prieskumu je i realizácia potrebného 
rozsahu zemných prác – odkopov a následného zásypu vykopanou zeminou so zhutnením 
a vyhotovenie vrstiev komunikácií (v zmysle vyššie uvedeného popisu).  
Poznámka: 
Aby sa eliminoval nežiaduci výskyt tretích osôb na stavenisku, odporúčame uchádzačom požiadať 
o výkon zemných prác, zásypu, zhutnenia a nových vrstiev komunikácie zhotoviteľa diela. V prípade 
záujmu, kontakt poskytneme na vyžiadanie. 
 
Výstupom archeologického prieskumu bude prieskumná dokumentácia v zmysle rozhodnutia 
KPÚ v Trnave v počte 4 sady, ktorého súčasťou bude i geodetické zameranie. Prieskumnú 
dokumentáciu zhotoviteľ odovzdá dvakrát objednávateľovi, tiež Krajskému pamiatkovému úradu 
v Trnave a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. 
  
Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 18.3.2015 

 vo výkrese situácie predmetnej stavby, ktorý tvorí prílohu výzvy 

 rozhodnutím KPÚ v Trnave č. KPUTT-2014/7668-4/23545/AK zo dňa 10.4.2014 s určením  
spôsobu a rozsahu vykonávania archeologického prieskumu - v troch etapách 

 
7.     Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 začiatok :           v zmysle priloženého harmonogramu zhotoviteľa je  predpoklad realizácie sondy 

v termíne od 20.7. do 1.8.2015, práce III. etapy sú v zmysle vyjadrenia KPÚ v Trnave počas zemných 
prác jednotlivých stavebných objektov   

 ukončenie :         v zmysle priloženého harmonogramu zhotoviteľa je  predpoklad realizácie sondy 
v termíne od 20.7. do 1.8.2015, práce III. etapy sú v zmysle vyjadrenia KPÚ v Trnave počas zemných 
prác jednotlivých stavebných objektov 

 
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 a súvisiace 
práce po odsúhlasení technickým dozorom obstarávateľa a po obdržaní prieskumnej dokumentácie 
v zmysle rozhodnutia KPÚ v Trnave, ktorá musí byť odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti 
prieskumu.  

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

doklad o oprávnení podnikať – kópia dokumentu, s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo kópia platného potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
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právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického prieskumu. 
Úradne overenú kópiu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

 
UPOZORNENIE: Súčasťou zákazky je aj obhliadka miesta realizácie stavby, na základe ktorej 
uchádzač zistí všetky skutočnosti a súvisiace práce pre realizáciu diela v požadovanej kvalite 
a v požadovanom rozsahu podľa tejto výzvy na predloženie ponuky. Po vysúťažení víťaznej ponuky za 
dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácií prác nad rámec predloženej cenovej ponuky 
prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta stavby !   

                                                                
10. Súťažné podklady tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky 
2. krycí list ponuky 
3. koordinačný výkres stavby 
4. kópia rozhodnutia KPÚ v Trnave č. KPUTT-2014/13464-1/4645/Grz zo dňa 16.7.2014  
5. harmonogram stavby Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici 

   6. úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá k nahliadnutiu projektová dokumentácia pre stavebné    
povolenie a realizáciu – Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici 

 
11. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady, a to : 
1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie (začatie 

a ukončenie realizácie, doba realizácie v týždňoch).   
2. prehlásenie uchádzača  

 že porozumel týmto súťažným podkladom,  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

 že ponukovom rozpočte sú zahrnuté všetky náklady, potrebné na realizáciu              
archeologického prieskumu a spätnej úpravy sondy 

 
3.   návrh obchodných podmienok (návrh ZoD) – požadované základné náležitosti 
      zmluvy sú uvedené v bode 15 
4.   ocenený ponukový rozpočet podľa jednotlivých etáp archeologického prieskumu 
5.   doklady podľa bodu č. 9  

      
12. Upozornenie : 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 11 nebude tento uchádzač 
prizvaný k podpisu zmluvy o dielo. 

 

13.   Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 25.3.2015 do 11:00 hod. 
 
       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  MsÚ , Trhová č. 3, Trnava, podateľňa 
 

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom                                      
Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici – archeologický prieskum  

osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk . 

 
14.    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 a výzvy na predloženie ponuky. 
 

15.     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 zákazky a zároveň právo 
zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 46). 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods.9,  
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku 
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- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku 
na Zavarskej ceste je 5,64 €/t bez DPH + zákonný poplatok obci v zmysle platného zákona č. 
17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť, ...) 

- v prípade použitia inej skládky na uloženie sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky 
vyššie uvedené. Množstvo vyvezeného a uloženého odpadu bude dokladované potvrdením 
o prevzatí odpadov na skládke. V prípade, že nebude stavebná suť vyvážaná na riadenú skládku 
.A.S.A. Trnava, obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady maximálne len do výšky 5,64 €/t. 

- každý uchádzač predloží svoj návrh obchodných podmienok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
ponuky. Návrh zmluvy musí obsahovať všetky podstatné náležitosti zmluvy ako sú zmluvné 
strany, práva a povinnosti zmluvných strán, čas plnenia, cena plnenia, platobné podmienky 
vrátane sankcií. 

- každý uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

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

 

Dátum :  18.3.2015     

Prílohy: 
- krycí list ponuky 
- koordinačný výkres stavby 
- rozhodnutie KPÚ v Trnave č. KPUTT-2014/13464-1/4645/Grz zo dňa 16.7.2014  
- harmonogram stavby Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici  

 
            Ing. Dušan Béreš v.r.  
                                                    vedúci odboru investičnej 

         výstavby 


