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 zákazka podľa § 117                                                            v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.        

 

Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu zhotoviteľa stavebných prác 

v  zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a  príkazu primátora č.18/2015  

- zákazka podľa § 117 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                                              
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Miroslav Horník, odbor  investičnej výstavby 
Obec (mesto): Trnava                     PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová                        Číslo: 3 
Telefón: 033/3236133                                               
Fax: 033/3236400    
Elektronická pošta: miroslav.hornik@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  

2.      Názov zákazky podľa § 117 (stavebné práce) :  

        "Cintorín padlých v I. sv. vojne – úprava blokov pohrebísk“                                                                            

3.      Miesto dodania stavebných prác :       Nitrianska cesta v Trnave 
 
4.    Predmet a rozsah zákazky:     
      Predmet zákazky tvorí úprava jestvujúcich betónových blokov jednotlivých pohrebísk  
      v priestore pred hlavných vstupom na cintorín ( pohrebiská č.1 a č.22 sú už zrealizované  
      a slúžia ako vzor).   Súčasťou zákazky je i realizácia štrkových chodníkov medzi blokmi  
      pohrebísk a sadové úpravy pohrebísk.          
  
      Rozsah zákazky: 
      Úprava betónových blokov : 

- Odkopanie pôvodných betónových dielcov 
- Úprava ryhy pre spätné osadenie betónových dielcov 
- Zriadenie štrkového lôžka hr. 10 cm v ryhe pod betónové dielce 
- Očistenie betónových dielcov od nečistôt  
- Spätné osadenie betónových dielcov do pripraveného lôžka, dielce musia byť osadené 

výškovo a smerovo v rovine. Vrchná hrana betónových dielcov cca 10 cm nad úrovňou 
okolitého terénu, betónové dielce zafixovať, aby nedochádzalo k ich posunu  

- Obsyp betónových dielcov zeminou so zhutnením  
- Náter nadzemnej časti betónových dielcov cementovým mliekom vrátane vyspravenia 

prasklín, dier a kaverien na týchto dielcoch 
- Jestvujúce náhrobné kamene a pamätníky vyrovnať a stabilizovať 

        
        Chodníky medzi blokmi pohrebísk 

- Jestvujúci trávový porast odstrániť 
- Vykonať chemický postrek proti burine 
- Uložiť geotextíliu a zafixovať, aby nedochádzalo k jej posunu 
- Zrealizovať štrkový povrch hrúbky 6 cm, frakcia 8-16 mm – drvený štrk 
- Na začiatky a konce chodníkov osadiť plastové oddeľovače 
 
Sadové úpravy : 
- Chemické odburinenie   
- Rekultivácia hrobových miest na hĺbku cca 20 cm 
- Dosypanie hrobových miest úrodnou zeminou 
- Založenie trávnika výsevom, trávna zmes Mini  
Odvoz a uskladnenie prebytočného materiálu na skládku. 

mailto:miroslav.hornik@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok:            najskôr                    4.5.2016 
 ukončenie:         najneskôr do          31.5.2016 

 
6.   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. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov. Verejný 
obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce.  

 Úspešný uchádzač – dodávateľ je povinný v prípade poškodenia okolitej zelene, či iných 
konštrukcií (napr. náhrobných kameňov), zabezpečiť na vlastné náklady uvedenie do 
pôvodného stavu.  

7.     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. Zároveň upozorňujeme 
uchádzačov na registráciu v Registri konečných užívateľov výhod. 

-  meno oprávnenej osoby, stavbyvedúci resp. stavebný majster, ktorá bude zodpovedať za 
koordináciu prác a pracovníkov na stavbe, dodržiavanie technologických postupov, 
bezpečnosti a poriadku na stavbe  

 
8.      Súťažné  podklady :  

 

        Výzva na predloženie ponuky výberu zhotoviteľa stavebných prác zo dňa 22.4.2016  

          Návrh ZoD 
          Krycí list ponuky 
          Orientačná situácia priestoru cintorína 
          Fyzická obhliadka dotknutého cintorína padlých v I. svetovej vojne na Nitrianskej ceste v Trnave  
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého priestoru za 
účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom  tak, aby bolo z jeho strany 
možné predložiť presne definovanú ponuku.  
                                                                             
         

9.      Lehota / miesto na predkladanie ponúk:       29.4.2016  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 súťaž - neotvárať a heslom:  
"Cintorín padlých v I. sv. vojne – úprava blokov pohrebísk“  
 

         s uvedením adresy  odosielateľa  osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 
         ponúk . 

  
10.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. krycí list ponuky, s uvedením ceny s DPH a doby realizácie v kalendárnych dňoch, 
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2. ponukový rozpočet (položkovitý) na celý rozsah zákazky, ktorý vypracuje uchádzač na 
základe fyzickej obhliadky miesta realizácie prác a definovaných v  charakteristike 
stavebných prác v tejto výzve (bude ako príloha č.1 k ZoD), 

3. prehlásenie uchádzača (v krycom liste ponuky), 
4. časový harmonogram prác (príloha č.2 k ZoD) 
5. zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú títo realizovať 

vrátane osvedčenia na realizáciu týchto činností 
 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
           
 Verejný obstarávateľ                                                                    
          -     si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit  
                v zmysle § 5  zákona č.343/2016 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade ak cena najúspešnejšej ponuky 
prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých 
bola vyhlásená 

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

- si vyhradzuje právo zrušiť súťaž bez stanovenia víťazného uchádzača   
- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- písomne oboznámi uchádzača o úspešnosti svojej ponuky, 
- uvádza   

o cenu poplatku za uloženie sute a zeminy (zo  stavieb realizovaných mestom) na 
skládku TKO Zavarská cesta, t. j. 6,70 €/tonu bez DPH   

o výška zákonného poplatku obci za uloženie odpadu na skládke je 0,33 €/tonu bez 
DPH (zemina, betónová suť ...). Dopravná vzdialenosť do 5 km, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy. 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117, nie je možné podať námietky v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Dátum:        22.4.2016  

                 Ing. Dušan Béreš, v.r. 
                                        vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
Vybavuje:  Miroslav Horník 
 tel. č. 033/3236133 


