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Výzva na predloženie ponuky 
 na službu – vypracovanie projektovej dokumentácie 

 
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. 7/2013   
- zákazka podľa §9 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava        
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: MsÚ v Trnave, Ing. Monika Heregová, odbor  investičnej výstavby  
Obec (mesto): Trnava       
PSČ: 917 71 
Ulica Trhová 3 
Telefón: 033/3236 112                                         
Fax: 033/3236 400    
E-mail: monika.heregova@trnava.sk  
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 
2.      Názov zákazky:  

 

„Prepojovací chodník Františkánska – Zelený kríčok, PD“  
 
3.      Miesto dodania služby – projektovej dokumentácie: MsÚ Trnava 

          

4.      Rozsah zákazky:     

         Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu a odborný 
autorský dohľad. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie sú výkresy (štúdia) 
vypracované odborom územného rozvoja a koncepcií na MsÚ Trnava, ktoré tvoria prílohe tejto výzvy.  

 Navrhovaný chodník vytvorí možnosť pešieho prepojenia z autobusového nástupištia na Zelenom 
kríčku k centrálnej mestskej zóne a zatraktívni tak lokalitu Františkánskej ulice v Trnave.  

          
         Minimálny rozsah dokumentácie: 
         Búracie práce 

- v riešení je potrebné zohľadniť asanačné práce v priestore stavby. Navrhnúť riešenie oplotenia 
z Františkánskej ulice v mieste zbúrania tehlového múra. Búracie práce budú tiež pozostávať zo 
zmeny uloženia pôvodných palisád okolo stromu na Františkánskej ulici, 

- V mieste zúženého chodníka sa v súčasnosti nachádza prízemná prístavba (viď geometrický 
plán - parc. č. 139/8) a rodinný dom (viď geometrický plán – parc. č. 139/22, 139/21, 139/6), 
ktorých asanácia nadzemnej časti objektov nebude súčasťou projektovej dokumentácie – 
asanáciu nehnuteľností zabezpečí Mesto Trnava pred realizáciou stavby. V projektovej 
dokumentácii, v rozpočte a výkaze výmer je však potrebné riešiť asanáciu podzemnej časti 
predmetných objektov.  

          Chodník a odvodnenie 
- navrhovaný chodník má základnú šírku 2,2 m a dĺžku cca 38,2 m. V mieste trvalej zástavby 

(budova prístavby Galérie J. Koniareka) bude chodník zúžený na šírku 1,6 m, 
- chodník bude v celej dĺžke riešený ako bezbariérový s použitím rampy s maximálnym sklonom 

8,3 %. Priečny sklon bude minimálny a jednostranný k povrchovému odvodňovaciemu 
zariadeniu. V najnižšom mieste chodníka (rigola) pri ulici Zelený kríčok bude osadený vtok, 
ktorý bude zaústený do jestvujúcej kanalizácie. Umiestnenie drenáže je podmienené 
vyhotovením dostatočne únosného násypu zo zeminy bez kameniva a stavebného odpadu,  

- podľa výškových pomerov vo voľných plochách bude chodník lemovať parkový obrubník, resp. 
železobetónová opora nezasahujúca do susedných parciel. Veľký výškový rozdiel medzi 
chodníkom a okolitým terénom bude oddelený zábradlím, 

- keďže chodník bude vedený v tesnom dotyku s okolitými stavbami, je potrebné navrhnúť 
účinný systém odvedenia povrchových vôd a tiež zemnej vlhkosti v blízkosti múrov susedných 
stavieb, 

- povrch chodníka bude z betónovej dlažby rovnakého, resp. podobného typu a spôsobu 

http://www.trnava.sk/
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kladenia ako je na Františkánskej ulici. Farebnosť dlažby požadujeme použiť v teplých 
odtieňoch hnedej alebo pieskovej (upresní sa na rokovaniach k príprave projektovej 
dokumentácie),  

Sadovnícke úpravy 
- v mieste napojenia navrhovaného cyklochodníka na chodník na Františkánskej ulici sa 

nachádza zelený ostrovček ohraničený palisádami. Strom nachádzajúci sa v ostrovčeku bude 
odstránený vrátane koreňového systému, 

- je potrebné navrhnúť ozelenenie novonavrhnutého vyvýšeného ostrovčeka kríkmi a trvalkovou 
výsadbou. Rovnako je potrebné navrhnúť náhradnú výsadbu za vyrúbaný strom vo výške 
vypočítanej spoločenskej hodnoty stromu mimo riešené územie chodníka pre peších.  

- spätná úprava územia po zemných prácach vyvolaných stavbou. 
Verejné osvetlenie 
- v rámci riešeného územia je potrebné navrhnúť nový systém verejného  
      osvetlenia vrátane káblových vedení,  
Plán organizácie výstavby 
Plán užívania stavby, projektant je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní 

kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, 
            Rozpočet a výkaz výmer (všetky výpočty – dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá budú v rozpočte    
                   a výkaze výmer povinne uvedené)  
            Geodetické domeranie riešeného územia 

- súčasťou výzvy sú aj prílohy – geometrický plán a polohopisný - výškopisný plán vypracované 
zememeračskou kanceláriou Ing. Jaroslav Režnák v r. 2010. V prípade potreby domerania 
riešeného územia potrebného k vypracovaniu projektovej dokumentácie je projektant povinný 
túto položku uviesť do „krycieho listu ponuky“, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre 
správne vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou územia, sú započítané 
v predloženej ponukovej cene za vypracovanie PD a nebude ju možné navyšovať. 

 
V záujmovom území pre spracovanie projektovej dokumentácie je potrebné, aby si víťazný 
uchádzač preveril existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov ešte pred 
spracovaním PD. 

  
         Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR         
č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 

- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a príkazu primátora č. 7/2013.. 

Spracovateľ projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, musí mať príslušné 
oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) 
pre požadovaný predmet obstarávania.  

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky: 

začiatok:   predpoklad 4.3.2014 
 ukončenie:  najneskôr 1.4.2014  
 
6.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   
         Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 

Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Podrobnejšie 
platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. 

  
7. Podmienky, za  ktorých bude uzatvorená zmluva o dielo:  

 
Uchádzač predloží:                                                                                     

1. kópiu dokladu o oprávnení podnikať, respektíve poskytovať predmetné služby, autorizačné 
osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží víťazný 
uchádzač pred podpisom zmluvy, 
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Poznámka: Zodpovedným hlavným inžinierom projektu musí byť projektant s oprávnením 
v danej oblasti s autorizovaným osvedčením o odbornej spôsobilosti inžinierske siete 
a dopravné stavby alebo pozemné komunikácie. 

2. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný projektant 
bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť 
pre vybrané činnosti v stavebníctve, 

 
3. zoznam referenčných projektov, minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru, pri 

jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investora a jeho 
kontakt.  

 
8. Súťažné podklady: 
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého územia za účelom   
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia tak, aby bolo z jeho strany možné 
predložiť presne definovanú ponuku. Nakoľko je priestor budúceho trasovania chodníka uzamknutý 
a neprístupný, je potrebné aby si uchádzač telefonicky dohovoril presný termín obhliadky so 
správcom nehnuteľnosti – TT-Komfort, s.r.o., Františkánska 16, Trnava – p. Štibraná, tel. č. 
033/3236551, 0908/747983. 

 
 Uchádzačovi pre orientačné účely budú poskytnuté doklady v rozsahu: 
          - štúdia v rozsahu: situácia, priečny a pozdĺžny rez 
          - geometrický plán vrátane polohopisného a výškopisného zamerania  
          - výrez z technickej mapy mesta len informatívneho charakteru 
          - návrh zmluvy o dielo 
          - fotodokumentácia súčasného stavu 
           
9.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

28.2.2014 do 11.00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej výstavby, 
kanc. č. 112 alebo v podateľni MsÚ Trnava. 

 
         Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                             
        „Prepojovací chodník Františkánska – Zelený kríčok, PD“  s uvedením adresy odosielateľa osobne  
         alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 

 
Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky)   

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými       
  vyhlasovateľom  

 že porozumel týmto súťažným podkladom  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

3. doklady podľa bodu č. 7 

 
        UPOZORNENIE: 

1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne 
vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas 
spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú 
v krycom liste ponuky rozšíriť, je to potrebné uviesť už v prvej cenovej ponuke, inak sa má 
za to, že všetky náležitosti pre správne vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou 
územia, sú započítané v predloženej skladbe objektov! 



                                                                                                                        Mesto Trnava                                                             

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------––– 

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

4/5 

2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil v súťaži ako ďalší v poradí.  

 
 
10. 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. 

 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
           

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude 
vyššia ako limit v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.,   

- verejný obstarávateľ 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 a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa §9 (prieskum trhu), 
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 

- verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie diela  a zoznámiť sa 
so všetkými okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  

- verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky, 
- verejný obstarávateľ uvádza cenu poplatku za uloženie sute (odpadu) zo stavieb 

realizovaných mestom Trnava  na skládku na   Zavarskej  ceste je 5,64 €/t bez DPH + 20% 
DPH a výšku zákonného poplatku obci v zmysle platného zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t 
bez DPH + 20% DPH. Prepravná vzdialenosť z miesta stavby na skládku .A.S.A. Trnava je  
5 km.  

- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona                 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
12.    Verejný obstarávateľ požaduje: 

       
1. Verejný obstarávateľ od uchádzača požaduje vykonať obhliadku riešeného územia a zoznámiť sa 

so všetkými okolnosťami z dôvodu vypracovania ponuky.  
 

2. Plán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
realizáciu. Musí obsahovať dopravné trasy, zariadenie staveniska, potrebu energií počas 
výstavby  a pod. 

         Do POV je potrebné okrem iného zapracovať spôsob ochrany tretích osôb počas výstavby, 
spôsob prípadného parkovania vozidiel, skladovania stavebných materiálov a mechanizmov 
a pod. 

 
3. Projektovú dokumentáciu bude obstarávateľ požadovať: 

- v tlačenej (papierovej) forme v počte 10 kompletných paré, 2× položkovitý rozpočet stavby 
a 2× výkaz výmer (všetky výpočty – dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá budú v rozpočte a výkaze 
výmer povinne uvedené)  
 
- digitálne spracovanie na dvoch CD nosičoch  
1) výkresovú časť vo formáte .dgn a .dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 
formáte .doc, tabuľkovú časť .xls  

     2) všetko vo formáte pdf.  
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4. Spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné 
oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) pre požadovaný 
predmet zákazky, t. j. dopravné stavby, elektro, a pod.  

 
5.  Zároveň dodávame, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa 

tejto investičnej akcie výberovým konaním, čo znamená, že nie je možné uvádzať v PD 
obchodné mená výrobkov a materiálov, výrobcu a pod., ale len opis ich 
technických parametrov (materiál, gramáž, hustota, hrúbka, farba a pod.). 

 

6. Zhotoviteľ (v cene diela) je povinný spracovať plán užívania verejnej práce podľa §12 ods. 1, 

písm. a) bod 6. Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických 

prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom 

mieste stavby a u ktorej dodávky sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí 

byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 

mesiace pred uplynutím záručnej doby. Tento plán bude súčasťou dokladov potrebných pri 

odovzdávaní stavebného diela. 

               Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pred    

               začatím verejnej práce vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle §12 ods. 1, písm. a) bod 3.  

              Zákona č. 254/98 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Dátum: 21.2.2014 

 
 
 
 
        Ing. Dušan Béreš, v.r. 
       vedúci odboru investičnej výstavby 
 
Prílohy:  
- krycí list ponuky  
- štúdia v rozsahu: situácia, priečny a pozdĺžny rez 
- geometrický plán 
- polohopisný a výškopisný plán  
- návrh zmluvy o dielo 
- fotodokumentácia súčasného stavu 


