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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):  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 
Parkoviská - Spartakovská 8, Jiráskova 14-16 a ZŠ J. Bottu v Trnave

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Trnava, ulica Spartakovská, ulica Jiráskova a ulica J.
Bottu.
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmet zákazky pozostáva z troch častí a to z realizácie troch parkovísk v Trnave:  
Parkovisko Spartakovská 8 
Parkovisko Jiráskova 14-16 
Parkovisko ZŠ J. Bottu 
Podrobnejší opis je uvedený v prílohe B

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45310000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45311000-0,  45231300-8 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  3
všetky časti

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
Parkovisko Spartakovská 8 v Trnave

1)    STRUČNÝ OPIS 
Parkovisko Spartakovská 8 
SO 01 Parkovisko 
Realizácia parkoviska s celkovou kapacitou 22 parkovacích miest rozdelených na dve časti : 
- časť 1 so 17 parkovacími miestami 
- časť 2 s 5 parkovacími miestami 
Súčasťou parkoviska je i vybudovanie prístupovej obslužnej komunikácie a menších úsekov chodníkov. Povrch
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parkoviska a komunikácie je zo vsakovacej dlažby hr. 8 cm a povrch chodníkov je navrhnutý z betónovej dlažby hr. 6
cm. Zrealizované bude i vodorovné a zvislé dopravné značenie a vybúranie pôvodných plôch v mieste stavby. 
SO 02 Verejné osvetlenie 
Verejné osvetlenie bude zabezpečené pomocou 2 stožiarov v. 8 m, z toho jeden s jedným výložníkom a druhý s dvomi
výložníkmi. Na výložníkoch budú osadené svietidlá s výkonom 100 W. Káblové rozvody budú vedené v zemi a prepojené
na jestvujúci stožiar verejného osvetlenia č.7. 
SO 03 Sadové úpravy 
Sadové úpravy riešia výrub 2 kríkov a 1 listnatého stromu brániacich realizácii stavebných prác. Následne bude
vysadených 6 ks odrastených stromov z toho 5 ks listnatých a 1 ks ihličnatého. 
Časť prislúchajúcich trávnatých plôch bude obnovená a 1 ks jestvujúceho stromu bude vavetvený na prechodnú výšku. 
Súčasťou časti zákazky sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (overený správou katastra) parkoviska,
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a vypracovanie plánu užívania verejnej práce , 
-náklady na činnosti v rámci plánu organizácia výstavby.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45223300-9 
Doplnkový slovník: IA34-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3,  45311000-0,  45316100-6,  45112700-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Miesto stavby sa nachádza na sídlisku Družba, na ulici Spartakovská. Práce na tejto stavbe budú realizované v zmysle
projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Karolom Slivkaničom v 05/2014. 
SO 01 Parkovisko 
Stavba nového parkoviska je rozdelená na dve časti, kde jedna časť rieši parkovacie plochy pre 17 automobilov z toho 2
parkovacie miesta s pozdĺžnym radením a 15 parkovacích miest s kolmým radením z obslužnej komunikácie a druhá
časť pre 5 automobilov všetky s kolmým radením z obslužnej komunikácie. Celkovo vznikne 22 nových parkovacích
miest. 
Súčasťou realizácie parkoviska je i vybudovanie obslužnej komunikácie, ktorá bude plynule prepojená s jestvujúcou
komunikáciou. Povrchová úprava parkovacích miest a prístupovej komunikácie je navrhnutá zo vsakovacej betónovej
dlažby 20/20/8 cm uloženej na podklade z drveného kameniva a štrkodrviny. V rámci týchto prác budú zrealizované i
dva menšie úseky chodníkov s povrchovou úpravou z betónovej dlažby 20/10/6 cm uloženej na štrkovom podklade.
Všetky novovybudované plochy budú olemované cestnými a parkovými obrubníkmi.  
Odvodnenie plôch je riešené formou vsakovania do štrkového podložia. Organizácia dopravy na novovybudovanom
parkovisku bude vyznačená vodorovným a zvislým dopravným značením. Pred začatím samotných stavebných prác bude
potrebné časť betónového chodníka, časť asfaltovej plochy a plochu zo zatrávňovacej betónovej dlažby vybúrať.
Jestvujúce optokáble UPC budú uložené do chráničiek. 
SO 02 Verejné osvetlenie 
Osvetlenie novovybudovaného parkoviska bude riešené realizáciou dvoch nových osvetľovacích stožiarov STK 76/80/3
výšky 8 m. Jeden stožiar je riešený s jedným výložníkom so sklonom15° a jedným svietidlom SR 100, 100 W, druhý
stožiar je riešený s dvojitým výložníkom so sklonom15° a dvomi svietidlami SR 100, 100 W. Káblové rozvody sú vedené
v zemi káblami CYKY-J 4x10 vrátane uzemnenia v celej trase pomocou vodiča FeZn priemeru 8 mm a prepojené na
rozvody v jestvujúcom stĺpe verejného osvetlenia č.7. Časť podzemných rozvodov bude umiestnená v chráničkách DN
90.  
SO 03 Sadové úpravy 
V rámci sadových úprav budú pred začatím samotných prác odstránené 2 kríky a 1 listnatý strom, ktoré bránia realizácii
samotného parkoviska. Miesto nich bude novovysadených 6 ks odrastených stromov a to 5 listnatých a 1 ihličnatý
vrátane kolov pre kotvenie a hadíc pre zálievku drevín. Časť prislúchajúcich trávnatých plôch bude obnovená. Plochy
okolo parkoviska dotknuté výstavbou budú upravené a vysiate trávovým semenom. Jeden jestvujúci strom bude
vyvetvený a upravený na prechodnú výšku. 
Súčasťou časti zákazky sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (overený správou katastra) parkoviska,
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a vypracovanie plánu užívania verejnej práce , 
-náklady na činnosti v rámci plánu organizácia výstavby.
Hodnota:  45 762,9800 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v dňoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  40

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Bude použitá elektronická aukcia
 
Časť: 2
NÁZOV
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Parkovisko Jiráskova 14-16 v Trnave
1)    STRUČNÝ OPIS 

Parkovisko Jiráskova 14-16 
SO 01 Parkovisko  
Realizácia parkoviska - vybudovanie 22 nových pakovacích miest umiestnených v 2 častiach na ulici Jiráskova. V 1. časti
sa vytvorí 20 nových parkovacích miest pred bytovým domom 14 16 a v 2.časti 2 parkovacie miesta z druhej strany
miestnej komunikácie.  
SO 02 Verejné osvetlenie 
Súčasťou je navrhnuté nové osvetlenie parkovísk pozostávajúce z 2 nových stožiarov verejného osvetlenia výšky 6m.
Tento rozvod je včlenený do jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia s napojením sa v jestvujúcich stĺpoch VO.  
SO 03 Sadové úpravy  
V rámci stavby sa riešia plošné úpravy a obnovy vegetačných plôch upravujúce okolité priestory nových parkovacích
plôch. 
Súčasťou časti zákazky sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (overený správou katastra) parkoviska,
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a vypracovanie plánu užívania verejnej práce , 
-náklady na činnosti v rámci plánu organizácia výstavby.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45223300-9 
Doplnkový slovník: IA34-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3,  45311000-0,  45316100-6,  45112700-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Miesto stavby sa nachádza na sídlisku Linčianska a je dopravne riešená prístupná miestnymi komunikácie ulíc Jiráskova,
Gen. Goliána a Nerudova. Z dôvodu nedostatočnej kapacity parkovacích plôch sú navrhnuté nové parkovacie miesta
rozdelené do 2 častí umiestnené pozdĺž miestnej komunikácie s kolmým radením vozidiel. Práce na tejto stavbe budú
realizované v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Karolom Slivkaničom. PD rieši
parkovisko riešené v 3 stavebných objektoch. 
SO 01 Parkovisko 
Sú navrhnuté 2 parkovacie plochy s kolmým radením vozidiel. Kapacita parkovísk je 22 odstavných státí s navrhnutými
rozmermi: šírka státia je 2,40m a dĺžka státia 4,80- 5,00m. Povrch tvorí betónová dlažba. Parkovisko je napojené na
jestvujúcu vozovku s priečnym sklonom 2%. Odvodnenie parkovísk je do jestvujúcich uličných vpustí. Parkovisko je
ohraničené betónovým skoseným obrubníkom rozmerov 100x26x15cm. Pripojenie konštrukcie parkoviska k
jestvujúcemu asfaltovému krytu preplátovaním podľa vzorových rezov.  
Súčasťou je i náhrada za vybúraný chodník, kde sa navrhuje nový šírky 2,0m. Chodník je navrhnutý pozdĺž nového
parkoviska v priestore medzi navrhovaným parkoviskom a obytným domom. 
Navrhnutý je i nový chodník pri kontajnerovom státí a taktiež aj na začiatku ulice pri navrhovanom parkovisku.
Pripojenie chodníkov na vozovku je riešené bezbariérovou úpravou a chodník na začiatku ulice je navrhnutý s
bezbariérovou úpravou. 
Súčasťou parkovísk je i navrhnuté uloženie jestvujúcich slaboprúdových káblov do delenej chráničky ako napr. chránička
KOPOHALF 06110P/2.. Chránička bude uložená v zmysle vzorového rezu ochrany tf. kábla. 
SO 02 Verejné osvetlenie 
Novým osvetlením navrhovaných parkovísk sa nahradí pôvodné, kde sa demontujú osvetľovacie stožiare výšky 9m.
Nové verejné osvetlenie v mieste navrhovaného parkoviska pozostáva z 2 stožiarov výšky 6m s osadeným výložníkom
dĺžky 1m pod sklonom 15°. Svietidlá sú navrhnuté sodíkové 70 W. stožiare sa osadia v zmysle pD podľa vytyčovacích
bodov a 1m od obrubníka cesty. Stožiare VO sa napoja káblami typu CYKY-J 4x10, ktoré sa pod parkoviskami uložia do
plastových chráničiek DN 90. Nový rozvod verejného osvetlenia sa napojí do jestvujúceho stožiara VO č. 144 a na druhej
strane do stožiara č. 125. Celková dĺžka káblov je 115m. Elektrická výzbroj nových stožiarov pozostáva z káblov CYKY-J
3x1,5mm2 a pripojovacej svorkovnice typu Guro. Stožiare VO sú osadené do betónových základov rozmerov
550x550x1100mm s úpravou umožňujúcou výmenu prívodných káblov. Uzemňovacia sústava je spoločná pomocou
zemniaceho pásu FeZn 303x4mm, ktorý je uložený na dne výkopu v celej dĺžke káblovej trasy. Každý stožiar VO je
pripojený k spoločnej uzemňovacej sústave pomocou vodiča FEZN 8mm a svorky SP1. Rozvod el. káblov a uzemnenia sa
uloží do zemnej ryhy v zmysle spracovanej PD podľa vzorových rezov uloženia. Káble budú uložené do pieskového lôžka
a budú sa chrániť proti mechanickému poškodeniu PE platňami. Nad káble v ryhe je nutné dať výstražnú fóliu červenej
farby. Krytie kábla v zeleni a pod chodníkom minimálne 700mm a pod parkoviskami 1m. Je nutné dodržať všetky
predpísané parametre elektromateriálov a stožiarov VO v zmysle spracovanej PD. 
SO 03 Sadové úpravy 
Jedná sa o úpravy verejných zelených plôch po vybudovaní nových parkovacích miest pre osobné automobily. Po
realizácii parkovacích plôch budú následne vykonané úpravy , plochy doplnené zeminou, obnovené trávnaté plochy,
založenie záhonov na vopred pripravených plochách. Nové trávnaté plochy budú prevedené po prevažne ručnom
vyrovnaní plôch do ktorých prevedieme výsev s použitím parkovej zmesi v množstve 0,04kg/m2. Pre záhony robíme na
plochách vopred pripravených rozrušením spodnej uľahnutej pôdy, prepojením spodnej zeminy s doplnenou zeminou
premiešaním rotavátorom. Zabezpečíme zálievku pri výsadbe a po výsadbe rastlín. Záhony mulčujeme kôrovitou drťou o
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hrúbke vrstvy cca 5cm. Výsadbu robíme v rozsahu vypracovanej PD v počte 14ks okrasných drevín kríkov, 221ks trvaliek
s balom a 7ks travín taktiež s balom. V rámci sadových úprav sa vykoná i asanácia poškodených kríkov a odstránenie
3ks odumretých pňov. 
Súčasťou časti zákazky sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (overený správou katastra) parkoviska,
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 
-náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby.
Hodnota:  46 050,1300 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v dňoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  40

5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Bude použitá elektronická aukcia
 
Časť: 3
NÁZOV
Parkovisko ZŠ J. Bottu v Trnave

1)    STRUČNÝ OPIS 
Parkovisko ZŠ J. Bottu  
Na dotknutom pozemku bude vybudovaný parkovací pás šírky 5,0 m s 11-timi kolmými státiami šírky 2,5 m. Parkovací
pás bude pripojený na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Prvé státie bude zrealizované na úrovni východného okraja
objektu. Od zelene bude oddelené chodníkom šírky 1,75 m, ukončeným na rohu objektu.  
Dažďové vody z parkovacieho pásu a spevnených plôch okolo objektu školy budú zvedené priečnym sklonom do
navrhovaného odvodňovacieho žľabu.  
Parkovisko bude dopravnou značkou IP16 + E12 a E13 vyhradené pre zamestnancov základnej školy na ulici J.Bottu.
Parkovisko bolo súčasťou projektovej dokumentácie ZŠ J. Bottu Modernizácia školy Zateplenie a výmena obvodových
konštrukcií, vypracovanej ProVia s.r.o. Trnava. 
Súčasťou časti zákazky sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (overený správou katastra) parkoviska,
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 
-náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45223300-9 
Doplnkový slovník: IA34-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45231300-8 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Pozemok, na ktorom sa uvažuje s realizáciou parkoviska sa nachádza v západnej časti mesta Trnava, na hranici sídliska
Prednádražie a Spiegelsal. Z juhu je ohraničený objektom základnej školy na ulici J.Bottu, zo severu miestnou
komunikáciou, ktorá slúži pre obsluhu bytového domu. Od komunikácie je oddelený zvýšeným cestným obrubníkom.
Komunikácia je dvojpruhová, obojsmerná, šírky 6,0 m, s jednostranným chodníkom šírky 1,8 m a dopravne je pripojená
na miestnu komunikáciou na ulici J.Bottu.  
Plocha, určená na výstavbu parkoviska je spevnená cementovým betónom a odvodnená do uličného vpustu. V
súčasnosti nemá žiadne funkčné využitie. Územie má rovinatý charakter. 
Na dotknutom pozemku bude vybudovaný parkovací pás šírky 5,0 m s 11-timi kolmými státiami šírky 2,5 m. Parkovací
pás bude pripojený na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Prvé státie bude zrealizované na úrovni východného okraja
objektu. Od zelene bude oddelené chodníkom šírky 1,75 m, ukončeným na rohu objektu.  
Dažďové vody z parkovacieho pásu a spevnených plôch okolo objektu školy budú zvedené priečnym sklonom do
navrhovaného odvodňovacieho žľabu, osadeného pozdĺž pásu vo vzdialenosti 1,5 m od okraja komunikácie. V blízkosti
jestvujúceho vpustu bude osadený žľabový vpust, ktorý bude napojený do prípojky pôvodného vpustu 
Parkovisko bude dopravnou značkou IP16 + E12 a E13 vyhradené pre zamestnancov základnej školy na ulici J.Bottu.  
Parkovisko bolo súčasťou projektovej dokumentácie ZŠ J. Bottu Modernizácia školy Zateplenie a výmena obvodových
konštrukcií, vypracovanej ProVia s.r.o. Trnava. 
 
Súčasťou všetkých častí zákazky (parkovísk) sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán parkoviska, vyhotovené odborne spôsobilým
geodetom a vypracovanie plánu užívania verejnej práce , 
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácia výstavby.
Hodnota:  23 075,6900 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v dňoch (od zadania zákazky)
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Hodnota:  30
5)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH 

Bude použitá elektronická aukcia
II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 
Je uvedené v jednotlivých častiach zákazky.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  114 888,8000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  40

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:  1. PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. 
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 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, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať uskutočňovať stavebné práce 
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/.  
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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 sa považujú okolnosti v zmysle ods. 5 a posudzujú sa podľa ods. 6. a 7. §
26 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO v znení neskorších predpisov. 
2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26a ZÁKONA O VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ 
Preukazovanie majetkovej účasti  
(1) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť  
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej
majú kvalifikovanú účasť,  
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok
neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo  
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.  
(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na
základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu
na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa
na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ
nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.  
(3) Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie,
zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov
alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.  
Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon o verejnom
obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO ALEBO EKONOMICKÉHO POSTAVENIA § 27 
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 a § 26a 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 dodávateľov 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 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI § 28 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na
poskytnutie prác, t. j. doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní.  
1) v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2009 -
2014) 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,  
Verejný obstarávateľ okrem zoznamu prác (kde budú zákazky podobného charakteru kategória dopravné, inžinierske
stavby) zároveň požaduje predložiť potvrdenú minimálne dve referencie - výstavby/rekonštrukcie komunikácií,
parkovísk, prípadne spevnených plôch na samostatnom liste s min. investičnými nákladmi 30 000,- eur bez DPH za
zákazku, s potvrdením obstarávateľa o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b). V prípade,
že uchádzač má zverejnené referencie na Úrade pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v zozname a s poznámkou
UVO. 
Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa rozumejú stavby v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej
zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. stavby respektíve rekonštrukcie komunikácií a spevnených plôch. Zoznam ako i
potvrdené referencie (zákazky) musia obsahovať: a) druh realizovaných prác, b) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH,
c) miesto uskutočnenia prác, d) lehotu uskutočnenia prác, e) zhodnotenie uskutočnených prác 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 investora 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 (stavba) 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. 
2) v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčasne požadujeme predložiť i doklad
o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním dopravné, inžinierske stavby) vydaného Slovenskou
komorou stavebných inžinierov v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. a zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej
osoby. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom
štáte, predložený uchádzačom so sídlom mimo územia SR, preukazujúci požadovanú skutočnosť. Stavbyvedúci
uchádzača musí mať min. 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.  
V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu /životopis stavbyvedúceho/ obsahujúcu/i:  
1. funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe/stavbách;  
2. vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy;  
3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum;  
4. prax: celková prax (roky), prax na podobných zmluvách (roky), prax vo funkcii stavbyvedúceho (roky),  
5. zamestnávateľ od/do (roky), pracovné zaradenie/ funkcia, kontakt (tel., e-mail).,  
Zároveň požadujeme čestné prehlásenie stavbyvedúceho,  
- že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu
stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči
uchádzačovi, 
- že má prax vo funkcii stavbyvedúceho minimálne tri roky 
3) v zmysle § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich
zamestnancov za predchádzajúce 3 roky (2012,2013,2014), 
4) v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie stavebných prác.  
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 a §26a 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
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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. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky
účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť, podmienky a
organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác 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:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

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

OIV/27347-2015
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:  07.05.2015 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  07.05.2015 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  07.05.2015 10:30
Miesto :  na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke zástupcu primátora.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie obálok s ponukami je neverejné z dôvodu, že ponuky,
ktoré splnia podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa sa budú vyhodnocovať elektronickou aukciou.  
Po otvorení súťažných ponúk 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 podmienok účasti všetkých predložených ponúk komisia vymenovaná primátorom pristúpi k
vyhodnoteniu splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa. 
Uchádzačom, ktorých ponuky splnia podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, bude zaslaná výzva na
účasť v elektronických aukciách.

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 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.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
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