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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 7/2015   
- zákazka podľa § 9 ods. 9 

 ( ďalej len „zákon” ) 
 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                                             
IČO: 00313114  
Kontaktné osoby:  
Miroslav Horník (za technické podklady) 
Ing. Monika Heregová (za administráciu elektronickej aukcie)   
Obec (mesto): Trnava                       
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová                          
Číslo: 3 
Telefón: 033/3236113,112                                           
Fax: 033/3236400    
Elektronická pošta: miroslav.hornik@trnava.sk   
        monika.heregova@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk 
  

2.      Názov zákazky (práce): 

„Prepojovací cyklochodník Bratislavská - Linčianska, Trnava“ 

                                                                              
3.      Miesto dodania stavebných prác:  Obytný súbor Linčianska v Trnave   
                                                  

4.      Predmet a rozsah zákazky:     

          Predmetom zákazky je realizácia prepojenia súčasných cyklotrás na križovatke ulíc Bratislavská 
           - Nerudova a cyklotrasy na OS Linčianska. 
          Cyklotrasa, ktorá je predmetom tejto zákazky začína vo vnútrobloku OS Linčianska. Pokračovať  
          bude po vnútroblokovej sídliskovej komunikácii pre peších z liateho asfaltu šírky 3,50 m s 
          použitím zvislého a vodorovného dopravného značenia formou cyklopiktokoridoru ako spoločná 
          cestička pre chodcov a cyklistov. 
          Začiatok stavebných prác je navrhnutý v zeleni medzi elektorozvodňou a asfaltovým ihriskom.  
          Trasa je napojená na sídliskovú komunikáciu pod uhlom  35°. Šírka cyklochodníka je 2,50 m. 
          Trasa cyklochodníka pokračuje v sídliskovej zeleni až po Jiráskovu  ulicu, priechodom pre  
          cyklistov prejde cez Jiráskovu ulicu a pokračuje v zeleni až po jestvujúcu cyklotrasu na  
          križovatke ulice Nerudova  - Bratislavská. 
          Cyklochodník je navrhnutý s maximálnym sklonom 7,6 %, odvodnenie  cyklochodníka  
          je riešené priečnym sklonom do priľahlej zelene.  

 
  Skladba cyklochodníka : 

         Asfaltový betón AC 11 O červený  STN EN 13108-1         50 mm 
         Asfaltový penetračný náter     
         Cementom stmelená zmes CBGM C12/15  STN EN 14227-1  120 mm 
         Štrkodrvina frakcie  0/45   STN 736126  150 mm 
         Spolu                       320 mm 
 
Únosnosť podkladu (modul deformácie podložia) musí dosahovať hodnotu E def 2=15 MPa.  
Teleso komunikácie musí spĺňať STN 73 6133. Stavba ciest, teleso pozemných komunikácií. 
V prípade že nebude možné túto hodnotu dosiahnuť je nutné podložie stabilizovať. 

mailto:miroslav.hornik@trnava.sk
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Cyklochodník je ohraničený obrubníkom betónovým parkovým  100 x 5 x 20 cm zapusteným v úrovni 
cyklochodníka. V úseku medzi jestvujúcim chodníkom a asfaltovým ihriskom je cyklochodník oddelený 
betónovým obrubníkom cestným 100 x 26 x 15 cm.  
 
Križovanie cyklochodníka s peším chodníkom 
a/ Cyklochodník  križuje prístupový chodník k vchodu do bytového domu Jiráskova 23. Navrhuje sa 
vyznačiť križovanie zvislým dopravným značením IP 6. 
b/ Cyklochodník križuje chodník pozdĺž Jiráskovej  ulici. Navrhuje sa zriadiť bezbariérový priechod pre 
chodcov s úpravou pre nevidiacich. Priľahlá časť chodníka pre peších v smere na Nerudovu ulicu je 
značne poškodená. Navrhujeme poškodený kryt z liateho asfaltu odstrániť a nahradiť novým krytom z 
liateho asfaltu hrúbky 30 mm. Pod kryt z liateho asfaltu je potrebné vložiť nepieskovanú lepenku A 
400. 
c/ Cyklochodník križuje chodník pri priechode cez JIráskovu ulicu smerom na Bratislavskú ulicu. 
Navrhuje sa zriadiť bezbariérový priechod pre chodcov s úpravou pre nevidiacich. Navrhovaný 
signálny pás sa navrhuje v predĺžení jestvujúceho signálneho pásu Z 8c 
 
Konštrukcia bezbariérového priechodu 
      Betónová zámková dlažba      STN EN 1338  60 mm 
      Lôžko z kameniva fr. 4-8 mm        30 mm 
     Štrkodrvina fr. 16/32 mm     STN 736126   150 mm 
     Spolu           240 mm 
 
Teleso komunikácie musí spĺňať STN 73 6133.Stavba ciest, teleso pozemných komunikácií. 
Únosnosť podkladu ( modul deformácie podložia ) musí dosahovať hodnotu E def 2=15 MPa.  
V prípade že nebude možné túto hodnotu dosiahnuť je nutné podložie stabilizovať. 
Nová časť dláždeného chodníka je ohraničená obrubníkom betónovým parkovým 100 x 20 x 5 cm 
zapusteným v úrovni chodníka. 
 
Ochrana jestvujúcich káblov  
V priestore navrhovanej prístupovej komunikácie sa nachádzajú káble SWAN,  UPC, Telekom a 
Tomnet. Jestvujúce káble budú uložené do chráničky ako je napríklad delená chránička „KOPOHALF 
06110P/2“.  
Chránička bude uložená podľa výkresovej prílohy „Vzorový rez ochrany telefónneho kábla “. 
Chránička je navrhnutá pod celou riešenou plochou s presahom za okraj plochy v dĺžke 1,00 m podľa 
výkresovej prílohy č. 2 Situácia.  
  
Súčasťou zákazky je aj:  

-  vodorovné a zvislé dopravné značenie 
-  sadové úpravy – obnovenie trávnika v šírke 1m okolo navrhovaného chodníka a na plochách  
   dotknutých realizáciou prác na predmete zákazky 
-  búracie práce  
-  odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
-  geodetické práce, zahŕňajúce vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby a geometrický plán  
   potvrdený správou katastra, ktoré musí vykonať odborne spôsobilý geodet 
Pred samotnou výstavbou je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete a zohľadniť ich  polohu 
pri výstavbe.  

 
Všetky práce realizovať v zmysle platnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
a na realizáciu stavby vypracovanej projektantom Ing. Karolom Slivkaničom – 04/2015. 
  
Vybraný zhotoviteľ zákazky je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán stavby, ktorý bude 
tvoriť prílohu podpísanej ZoD a tiež pri kolaudácii odovzdať investorovi (objednávateľovi) dopracovaný 
manuál užívania verejnej práce. 

 
  

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby (predpoklad):    
 
 začiatok :            najskôr           do 5 kalendárnych dní po podpise ZoD  
 
 ukončenie :         najneskôr     do 30 kalendárnych dní od odovzdania staveniska      
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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, aj tých, 
ktoré nebránia užívaniu diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 
zrealizované práce.  

 
7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          

         Uchádzač predloží: 

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

2. Oskenované osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – kategória inžinierske 
stavby – dopravné stavby, ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR                   
č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky 
a podpisom odborne spôsobilej osoby. Kópiu osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky 
a podpisom odborne spôsobilej osoby doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy 
o dielo. 

3. Zoznam prác podobného charakteru a rozsahu, kde uchádzač uvedie názov (obchodné 
meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela 
zrealizovaného uchádzačom v eurách, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. kontakt 
a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. 
Požadujeme min. 2 referencie s min. objemom nákladov 15 000 eur bez DPH za 
posledných 5 rokov. 

 
UPOZORNENIE: Súčasťou podmienok 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 !   

                                               

                                                                                                                                                                                                                   

8.     Súťažné  podklady v elektronickej podobe:  

- Výzva na predloženie ponuky 
- Návrh obchodných podmienok 
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
- Výkaz výmer 
- Krycí list ponuky 

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

9.     Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. oskenovaný predložený krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny     
(s DPH) a doby realizácie (začatie a ukončenie realizácie, doba realizácie 
v kalendárnych dňoch).   

2. ocenený ponukový položkovitý rozpočet s výkazom výmer vo formáte .xls (Excel) 

3. doklady podľa bodu č. 7 v elektronickej forme 
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4. oskenovaný zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú títo 
realizovať 

UPOZORNENIE: v prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady bude tento 
uchádzač vyradený z výberového konania (EA).  

 

10.  Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie:      23.9.2015 do 8:00 hod. 
 
vstupné kolo e-aukcie začiatok 18.9.2015   8:00 hod.  
                                         koniec  23.9.2015   9:00 hod. 
 
kontrolné kolo e-aukcie  začiatok 23.9.2015   9:00 hod. 
                                       koniec            24.9.2015   9:00 hod.     
 
aukčné kolo e-aukcie    24.9.2015   9:00 hod. 
 
 

 Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese https://trnava.proe.biz 
  
 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste 

poskytli verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť.  
 
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete môcť 
zobraziť cez pozvánku v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám bude zaslaný 
desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. 
 
Predmetom on-line výberového konania budú nasledovné položky: 

„Prepojovací cyklochodník Bratislavská - Linčianska, Trnava“  

 SO 01 Cyklochodník 
 
UPOZORNENIE: Vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky, prípadne vysvetlenie niektorých 
otázok a nejasností je potrebné preveriť u kontaktných osôb verejného obstarávateľa a to počas 
trvania vstupného kola. 
 
Najúspešnejší uchádzač, ktorý splní požiadavky verejného obstarávateľa, predloží po ukončení 
e-aukcie verejnému obstarávateľovi položkovitý rozpočet upravený na vysúťaženú cenovú 
ponuku. Tento rozpočet bude súčasťou zmluvy o dielo. 
UPOZORNENIE: Pokiaľ bude v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší 
v poradí v súťaži ! 
  

11. 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. 

 
 UPOZORNENIE: v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH 
 
12. 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 príp. redukovať rozsah zákazky 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), 

https://trnava.proe.biz/
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- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9, 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 

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

- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku 
na Zavarskej  ceste je 5,643 €/t bez DPH + zákonný poplatok obci v zmysle platného 
zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,332 €/t bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,a ich zmes), 
v prípade uloženia iného typu materiálov na skládku v inej sadzbe zákonného poplatku je 
nutné tento materiál zdokladovať a odôvodniť jeho prítomnosť na uvedenej investičnej akcii, 

- prepravná vzdialenosť z miesta stavby na skládku .A.S.A. Trnava je cca 5,0 km, 
- v prípade použitia inej skládky na uloženie sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako 

poplatky vyššie uvedené ! Finančná úhrada zhotoviteľovi stavby bude poplatok za uloženie 
na skládku bez zákonného poplatku t.j. len 5,643 €/t bez DPH. V prípade, že nebude 
stavebná suť vyvážaná na riadenú skládku .A.S.A. Trnava, je potrebné uviesť miesto 
uloženia vybúranej sute, 

- 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.  

 
         
 
 
V Trnave, 16.9.2015 
 
 
 
 
 

              Ing. Dušan Béreš, v.r.   
 vedúci odboru investičnej výstavby 

 


