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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
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Peter Haruštiak
Mobil: +421 908224130
Telefón: +421 908224130
Fax: +421 333236400
Email: harpet@mail.t-com.sk
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 
Okružná križovatka Bratislavská Strojárenská v Trnave, 1. etapa

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mesto Trnava, Strojárenská ul.
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu stavebných prác pre akciu Okružná križovatka Bratislavská Strojárenská 
v Trnave, 1. Etapa, v súlade s Prílohou týchto súťažných podkladov (Sprievodná správa, Súhrnné riešenie, Celková 
situácia, Stavebná časť, POV, Náklady stavby). 
Podľa podmienok, stanovených v obstarávaní projektovej dokumentácie je potrebné riešiť nasledovné oblasti : 
- rekonštrukciu stykovej križovatky Bratislavská Strojárenská na okružnú križovatku 
- rekonštrukciu MK Strojárenská v úseku 40m  
- ochranu a preložky jestvujúcich inžinierskych sietí v oblasti križovatky 
- návrh nového verejného osvetlenia 
Stavba je na stavebné objekty v nasledovnej skladbe : 
SO 00 Príprava územia 
SO 01 Úpravy na ceste I/61 
SO 02 Miestne komunikácie 
SO 03 Sadové úpravy - nerealizuje sa 
SO 04 Preložky vodovodu 
SO 05 Chránička na VTL plynovode - nerealizuje sa 
SO 06 Verejné osvetlenie 
SO 07 Ochrana SLP káblov 
SO 08 Preložka VN vedenia

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233128-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45231113-0 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  762 283,0000 EUR
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II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  8

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:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa §26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 resp. potvrdením ÚVO o zápise v 
zozname podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Ak predmetné potvrdenie o zápise v zozname 
podnikateľov neobsahuje aj preukázanie skutočností podľa § 26 ods. 1 písm. h), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní,
je potrebné k nemu doložiť aj čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. f) a g) zákona o verejnom obstarávaní. 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §26 
ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných 
v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač 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. 
Zdôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa §32 ods. 6 zákona: 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti na osobné postavenie v súlade s § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 27 ods. 1písm. a) -
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru. Uchádzač predloží vyjadrenia od všetkých bánk, v ktorých má 
otvorený/ vedený účet. 
Zdôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa §32 ods. 6 zákona: 
Požiadavka predložiť vyjadrenie banky je zadávaná za účelom preukázania, že uchádzač je serióznym obchodným 
partnerom so stabilným finančným zázemím, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas a dodržiava platobnú a finančnú
disciplínu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu
vystavenia vyjadrenia v prípade splácania 
úveru dodržiava splátkový kalendár, nie je v nepovolenom debete a jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie za 
obdobie posledných 6 mesiacov pred podaním ponuky. Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overená fotokópia a nesmie byt starší ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov. Výpis z účtu verejný
obstarávateľ neuzná. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách
okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm.
b) - Uchádzač predloží v ponuke zoznam stavebných prác uskutočnených za 
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, 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 uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 
3.2. Podľa § 28 ods. 1 písm. j) - Uchádzač predloží v ponuke údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má 
uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, 
Zdôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa §32 ods. 6 zákona: 
Verejný obstarávateľ požaduje uvedené doklady za účelom preukázania, či bol uchádzač v posudzovanom období 
úspešný pri opakovanej realizácii požadovaných stavebných prác, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať 
predmet zákazky. Stanovená výška referencie je primeraná hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa súťaže mohol 
zúčastniť čo najširší počet uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodu 3.1. - Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov
(2009,2010,2011,2012,2013) realizoval 
aspoň dve stavby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je verejným obstarávateľom opísaný predmet zákazky s
podielom uchádzača minimálne 500,000 EUR bez DPH. Za stavbu rovnakú alebo podobnú sa bude považovať inžinierska
stavba v zmysle § 43a Stavebného zákona (stavebné práce na výstavbe ciest). 
 
V súlade s § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzač môže na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny 
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vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými alebo 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 podmienku účasti podľa § 26 ods. 1. vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú 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. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti v súlade s § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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 celkom za dielo v EUR s DPH
Váha:  80
 
Časť: 2
Názov:  Lehota výstavby v dňoch
Váha:  20

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
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:  07.07.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  07.07.2014 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk "Ostatné" je neverejné. 
Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" bude verejné v súlade s obsahom písomného oznámenia 
o jeho konaní. Uskutoční sa na adrese: Mestský úrad v Trnave, Trhová č.3, 917 71 Trnava. Na otváraní ponúk 
môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo 
osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Pri prezentovaní predloží zástupca uchádzača preukaz 
totožnosti a overený aktuálny výpis z obchodného registra.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

O súťažné podklady je možné požiadať elektronicky na adrese harpet@mail.t-com.sk v termíne uvedenom v bode
IV.2.2. 
Záujemcom budú súťažné podklady zaslané poštou na adresu uvedenú v žiadosti o poskytnutie súťažných 
podkladov.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
11.06.2014
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