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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10, Trnava - spracovanie PD

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12 - Architektonické služby;inžinierske služby a kompexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná
architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby, technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto poskytovania služieb:  MsÚ Trnava
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom bude vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie RP (rekonštrukcie) v požadovanej
štruktúre a rozsahu, vrátane výkazu výmer a rozpočtu a výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby
realizácie stavby. Obsah a rozsah vypracovania RP podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k predmetu zákazky. Zhotoviteľ bude
povinný operatívne spolupracovať s obstarávateľom v prípade podania žiadosti o finančný príspevok z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ak by sa vyskytli dodatočné požiadavky resp. korekcie spracovaného RP. 
Projektová dokumentácia RP budovy bude spracovaná rozdelená na 4 samostatné objekty (viď. príloha č. 1a) 1d)) v
rámci objektu školy: 
1)Základná umelecká škola, kuchyňa, jedáleň a zvyšná časť objektu (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná
energetická trieda B 
2)Materská škola pre inkluzívne vzdelávanie (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná
energetická trieda A  
3)Sociálne centrum (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná energetická trieda A 
4)Telocvičňa a výmenníková stanica (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná energetická trieda B 
Na objekty Materskej školy a Sociálneho centra budú podané žiadosti o finančný príspevok z MPaRV SR, jednou z
podmienok je návrh opatrení na dosiahnutie energetickej triedy A. 
Samostatne budú riešené objekty parkovísk v areáli školy. Jedno parkovisko vznikne pred hlavnými vstupmi do budovy
úpravou jestvujúcej betónovej plochy a druhé na opačnej strane budovy v zeleni pre potreby sociálneho centra.  
Súčasťou RP budú aj vizualizácie vonkajších priestorov /4 pohľady/ dotknutých rekonštrukciou.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71200000-0 
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Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71300000-1,  71240000-2,  71242000-6,  71320000-7,  71250000-5,  71245000-7 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie RP (rekonštrukcie) v požadovanej
štruktúre a rozsahu, vrátane výkazu výmer a rozpočtu a výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby
realizácie stavby. Obsah a rozsah vypracovania RP podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ požaduje predmet zmluvy vypracovať pre daný typ stavby podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA: - príloha č.
4 realizačný projekt. Keďže sa nezachovala pôvodná projektová dokumentácia, pred začatím projektových prác
zhotoviteľ zrealizuje kompletné zameranie skutkového stavu celého objektu vrátane všetkých existujúcich sietí. V
10/2015 bol vypracovaný energetický audit objektu, ktorý je podkladom pre vypracovanie RP a jeho navrhované zásady
je potrebné čiastočne zohľadniť v projekte. V uvedenom audite bolo počítané s vykurovaním budovy bez rozdelenia na 4
samostatné vetvy kúrenia, t.j. so súčasným stavom jednej vetvy. Nakoľko je potrebné riešiť vykurovanie samostatne pre
každý objekt (4 vetvy), požiadavky na opatrenia vyplývajúce z auditu v súvislosti s vykurovaním budovy nemusia byť
aktuálne a smerodajné pre spracovanie RP. Taktiež sú uvedené opatrenia auditu smerované k dosiahnutiu energetickej
triedy A celej budovy, avšak na základe požiadaviek (viď nižšie) nie je potrebné dosiahnutie triedy A v celej budove.
Zhotoviteľ bude povinný operatívne spolupracovať s obstarávateľom v prípade podania žiadosti o finančný príspevok z
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ak by sa vyskytli dodatočné požiadavky resp. korekcie
spracovaného RP. 
 
Projektová dokumentácia RP budovy bude spracovaná rozdelená na 4 samostatné objekty (viď. príloha č. 1a) 1d)): 
1.Základná umelecká škola, kuchyňa, jedáleň a zvyšná časť objektu (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná
energetická trieda B 
2.Materská škola pre inkluzívne vzdelávanie (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná
energetická trieda A  
3.Sociálne centrum (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná energetická trieda A 
4.Telocvičňa a výmenníková stanica (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná energetická trieda B 
Na objekty Materskej školy a Sociálneho centra budú podané žiadosti o finančný príspevok z MPaRV SR, jednou z
podmienok je návrh opatrení na dosiahnutie energetickej triedy A. 
Samostatne budú riešené objekty parkovísk v areáli školy. Jedno parkovisko vznikne pred hlavnými vstupmi do budovy
úpravou jestvujúcej betónovej plochy a druhé na opačnej strane budovy v zeleni pre potreby sociálneho centra.
Parkoviská riešiť s odvodnením a verejným osvetlením. 
Súčasťou RP budú aj vizualizácie vonkajších priestorov /4 pohľady/ dotknutých realizáciou. 
Projektová dokumentácia RP bude členená pre všetky 4 objekty objektu školy samostatne tak, aby bolo možné
zrealizovať každú časť samostatne a ucelene (samostatné stavebné povolenie, kolaudácia, energetický certifikát).
Súčasťou RP budú i dve samostatne riešené parkoviská. 
 
1.Základná umelecká škola, kuchyňa, jedáleň a zvyšná časť objektu (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná
energetická trieda B 
Projektová dokumentácia realizačný projekt (RP) bude riešiť: 
-Zameranie skutkového stavu ako podklad pre spracovanie RP 
-Rekonštrukcia elektroinštalácie so samostatnými meraniami  
-Rekonštrukcia vykurovania samostatná vetva pre túto časť objektu so samostatnými meraniami, vyregulovanie
rozvodov ÚK a TÚV 
-Doplnenie rozvodov káblových informačných sietí (internet, TV a pod.) 
-Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií 
-Zateplenie strechy 
-Rekonštrukcia klampiarskych výrobkov a bleskozvodu 
-Rekonštrukcia kuchyne a jedálne stavebná časť (steny, podlahy, rozvody elektroinštalácie, vzduchotechniky,
zdravotechniky, súvisiace profesie), technologická časť (gastrotechnológia na požadovaný počet pripravovaných jedál
800, systém HACCP)  
-Projekt požiarnej bezpečnosti 
 
2.Materská škola pre inkluzívne vzdelávanie (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná
energetická trieda A 
Projektová dokumentácia realizačný projekt (RP) bude riešiť: 
-Zameranie skutkového stavu ako podklad pre spracovanie RP 
-Rekonštrukcia elektroinštalácie so samostatným meraním  
-Rekonštrukcia vykurovania samostatná vetva pre túto časť objektu so samostatnými meraniami, vyregulovanie
rozvodov ÚK a TÚV 

2/7



-Doplnenie rozvodov káblových informačných sietí (internet, TV a pod.) 
-Rekonštrukcia doplnenie sociálnych zariadení pre deti aj personál 
-Zriadenie detského ihriska v priľahlom átriu budovy  
-Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií 
-Zateplenie strechy 
-Rekonštrukcia klampiarskych výrobkov a bleskozvodu 
-Projekt požiarnej bezpečnosti 
Základné technické požiadavky na vytvorenie materskej školy (ďalej iba MŠ):  
1. Vzhľadom na inkluzívny charakter MŠ (t.j. zariadenie budú navštevovať aj telesne postihnuté deti), musí celý objekt
spĺňať podmienku bezbariérovosti (bezbariérový vchod, vstupná rampa, výťah alternatívne plošina k schodisku,
bezbariérové WC atď.)  
2. MŠ bude využívať 2 podlažia, v rámci ktorých by mali byť vytvorené tri triedy:  
- 1 trieda na prízemí bude primárne určená na inkluzívne vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí s kapacitou
max.15 detí (z toho 8 detí so zdravotným znevýhodnením) 
- 2 triedy na poschodí objektu s kapacitou max. 23 detí /trieda. Bezbariérovosť musí byť zabezpečená aj v týchto
triedach. 
3. Predpokladaný návrh priestorov MŠ v zmysle platných predpisov:  
- 2 triedy samostatné 
- 2 spálne samostatné 
- 1 herňa so spálňou 
- 3 šatne 
- 3 umyváky s WC a sprchou (každá umyváka musí obsahovať 5 umývadiel, 5 WC mís ( z toho 1 bezbariérové), jednu
sprchu na jedno podlažie a 1 WC pre dospelých) 
- riaditeľňu 
- zborovňu 
- prezliekareň pre personál 
- 2 x miestnosť pre upratovačku s výlevkou, umývadlom a WC (po jednom na každom podlaží) 
- sklad didaktických pomôcok (po jednom na každom podlaží, dolu môže byť aj formou vstavanej skrine) 
- sklad na čistiace potreby 
4. Strava bude dovážaná z inej MŠ, je potrebné zriadiť výdajňu a jedáleň pre stravovanie detí a personálu. Technické
vybavenie do plánovanej výdajnej jedálne (kuchyne): Umývačka riadu, Dres jednodielny k umývačke, 4 pracovné stoly,
Dres dvojdielny, Regál na odkladanie bieleho riadu, Chladnička, Ohrievací stôl kde idú dopravené termoporty
(gastronádoby), Servírovacie stolíky, Skriňa na odkladanie oblečenia. 
Priestor jedálne pre (1 trieda) cca 23/24 detí (6 detských stolov + 24 stoličiek , jeden stôl a stoličky pre zamestnancov). 
5. Objekt MŠ musí spĺňať všetky legislatívne normy:  
- pre MŠ (527/2007,355/2007,532/2002,533/2007,596/2003) 
- pre stravovanie výdajnú školskú jedáleň HACCP 
6. Oplotením areálu uzavrieť priestor medzi krídlami budovy a vytvoriť exteriérový herný priestor pre deti materskej
školy. Do projektu zaradiť exteriérové herné prvky pre materskú školu, vrátane prvkov pre telesne postihnuté deti.  
7. V návrhu projektu je potrebné prepojiť MŠ so Sociálnym centrom na prízemí objektu s cieľom zabezpečiť jednoduchý
prístup k rehabilitačnej miestnosti navrhnutej v rámci Sociálneho centra pre potreby zdravotne znevýhodnených detí
materskej školy. 
 
3.Sociálne centrum (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná energetická trieda A  
Projektová dokumentácia realizačný projekt (RP) bude riešiť: 
-Zameranie skutkového stavu ako podklad pre spracovanie RP 
-Rekonštrukcia elektroinštalácie so samostatným meraním  
-Rekonštrukcia vykurovania samostatná vetva pre túto časť objektu so samostatnými meraniami, vyregulovanie
rozvodov ÚK a TÚV 
-Doplnenie rozvodov káblových informačných sietí (internet, TV a pod.) 
-Vybudovanie výťahu 
-Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií 
-Zateplenie strechy 
-Rekonštrukcia klampiarskych výrobkov a bleskozvodu 
-Projekt požiarnej bezpečnosti 
-Priestorové a funkčné požiadavky (viď príloha č. 2) 
 
4.Telocvičňa a výmenníková stanica (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná energetická trieda B 
Projektová dokumentácia realizačný projekt (RP) bude riešiť: 
-Zameranie skutkového stavu ako podklad pre spracovanie RP 
-Rekonštrukcia elektroinštalácie so samostatným meraním  
-Rekonštrukcia vykurovania samostatná vetva pre túto časť objektu so samostatným meraním, vyregulovanie rozvodov
ÚK a TÚV 
-Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií 
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-Rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia 
-Rekonštrukcia klampiarskych výrobkov a bleskozvodu 
-V telocvični riešiť nevyhnutné úpravy vrátane rekonštrukcie podlahy, zachovať funkčnosť základných prvkov v telocvični 
-Projekt požiarnej bezpečnosti 
-Výmenníková stanica riešiť kompletnú rekonštrukciu v súvislosti s rozdelením budovy na 4 samostatné objekty z
hľadiska vykurovania. 
 
5,6 Parkoviská a spevnené plochy 
Jedno parkovisko vznikne pred hlavnými vstupmi do budovy úpravou jestvujúcej betónovej plochy a druhé parkovisko
na opačnej strane budovy v zeleni pre potreby sociálneho centra. Parkoviská budú tiež samostatne riešené, aby bolo
možné zrealizovať každú časť samostatne a ucelene (samostatné stavebné povolenie, kolaudácia). Súčasťou je
geodetické zameranie a vytýčenie sietí.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  66 600,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi
podľa § 26 ods. 4 alebo 5 za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním  
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
f) je oprávnený dodávať uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nedokladuje, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
členom ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba,
ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní, bola  
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,  
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhradu mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.  
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
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d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady
nahradiť predložením platného Potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 a 3 zákona.
/predložený ako fotokópia/.  
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona (§26 ods. 6) sa rozumie najmä účasť na dohode
obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne
uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať
konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa §26 ods. 1písm. g plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo
bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie v zmysle zákona
č. 25/2006 Z. z.: 
-doklady zmysle ustanovenia § 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže
byť prísľub banky (pobočky zahraničnej banky) o poskytnutí úveru klientovi. 
Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky:  
a)si plní svoje záväzky,  
b)nie je v nepovolenom debete,  
c)bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.  
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá
vedené účty a ani žiadne iné záväzky.  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006
Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť
predložené ako originály alebo overené fotokópie. 
Skupina preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval požadovanými finančnými prostriedkami
vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie prác, t. j. doklady podľa
§ 28 ods. 1 písm. a), a g) zákona o verejnom obstarávaní.  
3.1) v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (1.4.2013
1.4.2016) doplneným potvrdeniami o kvalite dodania poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
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doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,  
Prílohou zoznamu, kde budú uvedené zákazky v oblasti spracovania projektovej dokumentácie podobného charakteru
ako je predmet zákazky, budú verejným obstarávateľom požadované min. dve zákazky (referencie spracovanie
projektových dokumentácií) vo výške minimálne 30 000 € bez DPH za zákazku s priloženými potvrdeniami odberateľov o
uspokojivom plnení. 
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, nie je nutné ich
predkladať, uvedie ich len v zozname s poznámkou UVO. 
Pod službami rovnakého charakteru sa rozumejú referencie - projekty v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej
zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. projekty občianskej a bytovej výstavby, ktoré obsahovali projektové práce
uvedené v predmete zákazky. Zoznam zákaziek ako i potvrdené referencie (zákazky) musia obsahovať: a) druh
realizovaných projektových prác, b) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, c) lehotu dodania, e) zhodnotenie
objednávateľom podľa obchodných podmienok, f) meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si
možno overiť uvedené informácie, potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby s uvedením dátumu,
mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v
inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v
posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro. 
3.2) v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby hlavný inžinier projektu (HIP) bol odborne spôsobilý pre vybrané činnosti vo
výstavbe podľa zákona č. 138/1992 registrovaný v Slovenskej komore architektov alebo v Slovenskej komore
stavebných inžinierov respektíve v príslušných stavovských organizáciách sídliacich mimo územia SR. 
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam všetkých spracovateľov dokumentácie - členov riešiteľského kolektívu, s
uvedením mena a oblasti (profesie, uviesť riešenú oblasť, číslo oprávnenia), ďalej doložiť kópie osvedčení o odbornej
spôsobilosti všetkých projektantov, oprávňujúcich vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, t. j. činnosti uvedené podľa
zákona č. 138/1992 Zbierky v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje doložiť kópie osvedčení všetkých projektantov s odtlačkom
pečiatky a podpisom držiteľa. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje doložiť kópiu oprávnenia autorizovaného geodeta
(z dôvodu zamerania skutočného stavu pred projektovaním parkovísk) vydaného komorou geodetov a kartografov, s
odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa. 
V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006
Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. a) a g) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky účasti
uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, podmienky a organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality
pre poskytnutie projektových služieb v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
 
Časť: 1
Názov:  cena 
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Váha:  85
 
Časť: 2
Názov:  lehota dodania
Váha:  15

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OIV/29223-2016
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  28.04.2016 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  28.04.2016 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  28.04.2016 13:30
Miesto :  na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke zástupcu primátora.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie obálok s ponukami, časti Ostatné je neverejné. Po
otvorení súťažných ponúk, časti Ostatné, komisia určená verejným obstarávateľom vyhodnotí splnenie podmienok účasti
jednotlivých uchádzačov, prípadne požiada o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, respektíve o
vysvetlenie ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  
Po vyhodnotení časti Ostatné všetkých predložených ponúk bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslané oznámenie
o otváraní ponúk, časti Kritériá, v ktorom bude uvedený termín, čas a miesto otvárania ponúk. 
Na otváraní obálok s ponukami, časti Kritériá sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky a ktorých
ponuka nebola vylúčená. 
Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami časti Kritériá preukazom totožnosti.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. 
Na otváraní obálok s ponukami časti Kritériá za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk
zverejnia názvy alebo obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, určených
verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa a ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. V prípade ak nevyhovie
žiadna s ponúk, súťaž bude zrušená. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada
zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na
podateľňu Mestského úradu v Trnave. 
Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk. Podklady budú poskytnuté osobne kontaktnou osobou
alebo budú zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady prevezme v
pracovných dňoch v čase 08.30 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 15.30 hod., v piatok vždy do 14.00 hod. po vopred
telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I. 1). Písomná (printová) žiadosť musí
obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje súťažné
podklady doručiť (korešpodenčnú adresu), názov predmetu zákazky s vestníkovým označením súťaže, meno
zodpovedného pracovníka (kontaktnú osobu) vrátane telefónneho čísla a spôsob prevzatia resp. doručenia súťažných
podkladov (poštou alebo osobne). V prípade, ak záujemca pošle oskenovanú žiadosť emailom, verejný obstarávateľ
požaduje potvrdenie (doručenie) žiadosti prostredníctvom pošty do troch dní odo dňa zaslania žiadosti emailom. 
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z internetovej stránky profilu verejného 
obstarávateľa, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u verejného obstarávateľa zaslaním mailu na kontaktný mail: 
miroslav.lalik@trnava.sk. s údajmi: názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, IČO, 
kontaktnú osobu (meno, mailový a telefonický kontakt). V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné
údaje resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, oznámenie o zmenách a iné
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky uchádzača. 
Súťažné podklady sú zverejnené na stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
08.04.2016
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