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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa štúdie s rámcovým rozpočtom 

 
v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                 

(ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora č. 7/2013 
- zákazka podľa § 9 ods.9 (prieskum trhu) 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava  
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: MsÚ v Trnave, Ing. Miroslav Kadlíček, odbor územného rozvoja a koncepcií 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica Trhová 3 
Telefón: 033/3236 239 
Fax: 033/3236 400 
E-mail: miroslav.kadlicek@trnava.sk  
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 
2.      Názov zákazky (služby): 

 
„Most nad železnicou (Bedřicha Smetanu - Coburgova ulica)“ 

- vypracovanie štúdie s rámcovým rozpočtom 
 
3.      Vymedzenie riešeného územia: 

         Riešené územie sa nachádza v lokalite medzi mestskými časťami Trnava – Západ a Trnava – Juh. 
Navrhované dopravné prepojenie bude tvoriť pokračovanie ulice J. G. Tajovského a bude križovať 
park Janka Kráľa a železnicu Bratislava – Žilina v mieste jestvujúcej lávky pre peších. Prepojenie 
bude ukončené s napojením na Coburgovu ulicu. 

4.      Rozsah zákazky:     
         Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie prepojenia s riešením hlavných objemov stavby cesty, 

chodníka, mosta a súvisiacich stavebných objektov tak, aby súčasťou štúdie bol vypracovaný 
rámcový rozpočet stavby premostenia. 

 
Rozsah objektovej skladby: 
1. Spracovanie dopravno-inžinierskych podkladov vrátane prieskumov: 

- križovatka Čajkovského - Tajovského, 
- križovatka Coburgova – Bratislavská 

- križovatka Petzvalova – Bratislavská 

- prieskum pešej dopravy na  lávke cez železnicu 

2. Analýza súčasného stavu. 
3. Stavebnotechnické riešenie vrátane úpravy komunikačnej siete, priečne usporiadanie 

komunikácie, smerové a výškové riešenie komunikácie, mostného objektu a objektu oporného 
múra. 

4. Dopravná štúdia, vrátane organizácie dopravy, s kapacitným posúdením, návrhom 
optimálneho dopravného riešenia v dotknutom území a začlenenie navrhovanej investície 
na širší komunikačný systém mesta. 

5. Návrh riešenia dotknutých križovatiek. 
6. Zhodnotenie organizácie dopravy po realizácii prepojenia. 

 
         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. 

Spracovateľ štúdie rovnako aj každý člen spracovateľského tímu, musí mať príslušné oprávnenie 
pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) 
pre požadovaný predmet obstarávania. 
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5.      Lehota začatia / skončenia poskytnutia služby: 
 Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky: 

začiatok:   19.11.2013 
 ukončenie:  19.12.2013 
 
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 budú uvedené v objednávke. 

  
7. Podmienky, za ktorých bude zakázka realizovaná: 

 
1. Zodpovedným hlavným inžinierom štúdie musí byť autorizovaný stavebný inžinier 
 
2. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný projektant 

bude zodpovedný za to, že všetci členovia spracovateľského kolektívu vlastnia odbornú 
spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve a pre projektovanie dopravných stavieb, 

 
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. 

 
 Uchádzačovi pre orientačné účely budú poskytnuté doklady v rozsahu: 
          - výrez z technickej mapy mesta len informatívneho charakteru 
          - ortofotomapa s vymedzením hraníc riešeného územia 
          - situácia prepojenia zo štúdie spracovanej OÚRaK 
 
9.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

19.11.2013 do 11.00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor územného rozvoja 
a koncepcií, kanc. č. 239 alebo v podateľni MsÚ Trnava, prípadne emailom na adresu 
miroslav.kadlicek@trnava.sk 

 

         Uchádzač predloží ponuku s označením „Most nad železnicou (Bedřicha Smetanu - 

Coburgova ulica)“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou, prípadne 
emailom v lehote na predkladanie ponúk. 

 
Obsah ponuky : 

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

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

 
        UPOZORNENIE: 

1. Cena za spracovanie dokumentácie bude obsahovať všetky súčasti potrebné pre správne 
vypracovanie štúdie. 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! 

2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
uchádzačovi nebude zaslaná objednávka a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 
ďalší v poradí. 
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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 objednávky 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 obstarávanie podľa § 9 ods. 9, ak sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené a tiež v prípade, ak ani jeden 
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou obstarávania podľa § 9 ods. 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, 
- vybranému uchádzačovi bude spolu s oboznámením o úspešnosti zaslaná objednávka, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

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. 

 
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. Spracovanú štúdiu bude obstarávateľ požadovať: 

- v tlačenej (papierovej) forme v počte 3 kompletné paré z toho 2× s položkovitým rozpočtom 
stavby a 2× s výkazom 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.  
 

4. Spracovateľ štúdie a členovia spracovateľského tímu musia mať príslušné oprávnenia 
pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) pre požadovaný predmet 
zákazky, t. j. architekt, krajinný architekt, pozemné stavby, dopravné stavby a pod. 

 
 
 
Dátum: 14.11.2013 

        Ing. arch. Milan Horák 
       vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
Kricí list ponuky 
Výrez z technickej mapy mesta len informatívneho charakteru 
Ortofotomapa s vymedzením hraníc riešeného územia 
Situácia prepojenia zo štúdie spracovanej OÚRaK 


