
Výzva na predloženie ponuky 
 na služby – vypracovanie projektovej dokumentácie 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a príkazu primátora č. 7/2014 

 (ďalej len „ zákon”) - zákazka podľa § 9, ods. 9 
 

 
1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave  
IČO:    00 313 114  
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Augustínová - odbor investičnej výstavby  
Obec (mesto):   Trnava 
PSČ:   917 71 
Ulica:    Trhová 
Číslo:    3 
Telefón:    033/32 36 112 
Fax:    033/3236400 
Elektronická pošta: lubica.augustinova@trnava.sk 
Internetová adresa :  www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky (služby): 
          

„Rekonštrukcia administratívnych budov PO – 01, PO – 02 v MPaTP Trnava, PD" 
 
3. Miesto dodania služieb : Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava  

 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu 
rekonštrukcie administratívnej budovy  a výkonu odborného autorského dohľadu. 
Predmetom rekonštrukcie je administratívna budova, ktorá sa nachádza pri vstupe do novo 
rekonštruovaného areálu Mestského priemyselného parku v Trnave. Ide o dva samostatné 
stavebné objekty PO 01 a PO 02 obdĺžnikového pôdorysu, s plochou strechou, dotýkajúce sa 
kratšou štítovou stenou. K objektu  PO01 je pristavená jednopodlažná stavba vrátnice, samotná 
budova  má dve nadzemné podlažie a jedno podzemné. PO 02 je tiež dvojpodlažná budova, bez 
suterénu,  s predstaveným schodiskovým traktom.  
Objekt PO 01 prešiel rekonštrukciou obvodových konštrukcií – budova je zateplená, sú  vymenené 
okenné konštrukcie,  zrekonštruovaná (vrátane zateplenia) je i strecha objektu.  Po kolaudácii 
uvedených stavebných prác bol vypracovaný fa STATYS spol. s.r.o. Trnava, ktorý je súčasťou 
východiskových - súťažných podkladov.  
Objekt PO 02 až na drobné opravy je v pôvodnom stave, v roku 2012 bolo zrealizované statické 
zabezpečenie objektu – vplyvom podmáčania poklesol základ pod obvodovým plášťom, preto sa 
zrealizovali mikropiloty a statické zabezpečenie stropov. 
 
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie obidvoch častí 
administratívnej budovy, vrátane všetkých vnútorných rozvodov -TZB, elektroinštalácie, komplexné 
riešenie informačno komunikačných technológií (IKT) i s napojením na ich zdroje a projekt 
požiarnej ochrany. V prípade budovy PO02 projekt bude riešiť i zateplenie objektu, výmenu 
všetkých otvorových konštrukcií, rekonštrukciu strechy, preriešenie obvodového plášťa 
schodiskového traktu. 
Budovy sú určené na prenájom jednotlivým rôznym nájomcom, v rôznom rozsahu plochy, 
projektant preto v projekt musí zabezpečiť určitú samostatnosť (merateľnosť) odberu energií 
a prispôsobiť dispozičné členenie interiéru. Dispozícia jednotlivých podlaží sa bude meniť nie 
zásadne, čiastočnými úpravami, ktoré sú naznačené v priložených pôdorysoch – zmena či presun 
priečok, nové otvory do miestností a zamurovanie pôvodných, výmena dverí , obnova podláh 
a malieb. 
Hygienické zariadenia je nutné preriešiť v súlade s platnými hygienickými normami a  typológiou 
stavieb.  
 

Pred vypracovaním projektu je nutné objekt zamerať, vrátane overenia existencie a polohy 
jednotlivých rozvodov vnútorných inštalácií (vykurovania, EI, TZB, internetového pripojenia a tel. 
káblov) a zistenia ich napájacích bodov. 

 

http://www.trnava.sk/


Minimálny rozsah objektovej skladby dokumentáciu realizáčného projektu (RP):  

 

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať samostatne na objekt PO 01 a PO 02 a tak 
členiť i rozpočet stavby.  
architektúra PO 01 
– zohľadnenie požadovaných úprav dispozície, vyriešenie hygienických zariadení, obnova podláh, 
dverí (prípadne výmena dverí) a obnova malieb 
- zameranie skutočného stavu objektu PO 01, pričom si súčasne uchádzač overí existenciu 
rozvodov vnútorných inštalácií a tiež existenciu napájacích bodov jednotlivých inžinierskych  sietí u 
správcu areálu 
- búracie práce – definujú konštrukcie a rozsah búrania  
architektúra PO 02 
- zameranie skutočného stavu objektu PO 02 – v tomto prípade vybratý uchádzač overí a verifikuje   
existujúce zameranie objektu PO 02 z 12/2011,  
- búracie práce – definujú konštrukcie a rozsah búrania  
- riešenie výmeny obvodového plášťa schodiskového traktu,  
- rekonštrukcia strešného plášťa vrátane statického posúdenia jeho únosnosti 
- zateplenie objektu vrátane výmeny výplňových konštrukcií, navrhnuté v zmysle platných teplo 
technických noriem 
- zohľadnenie požadovaných úprav dispozície, vyriešenie hygienických zariadení, obnova podláh 
dverí a malieb 
statika - posúdenie vhodnosti a podmienok navrhovaných zásahov do jednotlivých konštrukcií 
(navrhne odborne spôsobilý projektant – statik) a návrhy nových konštrukcií 
zdravotechnika – navrhnúť výmenu jestvujúcich rozvodov studenej vody i rozvodov TUV 
vrátane  zariadení na prípravu TÚV 
kanalizácia – vyhodnotí stav jestvujúcej a navrhne výmenu rozvodov vrátane napojenia na 
rozvody verejnej kanalizácie  
vykurovanie – zakresliť skutkový stav, navrhnúť vyregulovanie systému, navrhnúť nátery rozvodov 
i vykurovacích telies   
elektroinštalácia – silnoprúd – preriešiť elektroinštaláciu (svetelný a zásuvkový obvod) v zmysle 
revíznych správ a navrhnúť nové rozvody i osvetľovacie telesá v súlade s platnými  normami 
a vyhláškami, vrátane bleskozvodu 
elektroinštalácia – slaboprúd – IKT  

- internetové pripojenie (konzultovať s TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava) 
- telefónne linky (konzultovať s TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava) 
- systém kontroly vstupu  
- kamerový systém 
- elektrická požiarna signalizácia 
- poplachový systém 
  

požiarna ochrana – zohľadní nové konštrukcie a dispozície objektov a aktualizuje súčasnú 
požiarnu ochranu obidvoch objektov 
plán organizácie výstavby -  musí zohľadniť jestvujúcu prevádzku areálu MPaTP 

rozpočet a výkaz výmer - položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia 

obsahovať definovanie a výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu. 

plán užívania verejnej práce - podľa § 12 ods. 1, písm  a) bod 6. Zákona č. 254/98 Z.z., v ktorom 

musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením 

štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby a u ktorej dodávky sa majú vykonať, 

kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré 

sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby. Tento plán 

bude súčasťou dokladov potrebných pri odovzdávaní stavebného diela. 
kontrolný a skúšobný plán - zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný vypracovať 

zoznam požadovaných kontrol, ktoré zhotoviteľom stavby je povinný zrealizovať 
v zmysle §12 ods. 1, písm. a) bod 3. Zákona č. 254/98 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 

dokladová časť -  
Kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v 6 vyhotoveniach,  položkový rozpočet 
a   výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach.  
Všetky súčasti PD je nutné odovzdať aj v elektronickej podobe na CD nosiči v PDF formáte a tiež 
v  DWG alebo DGN 
  
V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač  uvádzať presné názvy a výrobcov, 
uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov) 



 
Obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu, ktorý objednávateľ požaduje je 
definovaný v SADZOBNÍKU PRE NAVRHOVANIE PONUKOVÝCH CIEN PROJEKTOVÝCH 
PRÁC A IČ  / UNIKA 2013 / - Príloha č.3 
 
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. 

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

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

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :              30.05.2014 
 ukončenie :    do  04.08.2014  
          
 6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 

sa uvádzajú:   
 
         Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú 

poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby 
odovzdané objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí PD. Podrobnejšie platobné 
podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. 

 
7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          
         Uchádzač predloží: 

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať, respektíve poskytovať predmetné služby, autorizačné 
osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží 
víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy, zodpovedným hlavným inžinierom projektu musí byť 
projektant s autorizovaným osvedčením o odbornej spôsobilosti – kategória: inžinier pre 
konštrukcie pozemných stavieb.  

 zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovaní PD. Zmluvný projektant bude 
zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu majú pre projektovú činnosť 
príslušné oprávnenie (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) pre 
požadovaný predmet obstarávania. 

 zoznam referenčných projektov, minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru 
/občianske stavby/, pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, 
názov investora a jeho kontakt,  v hodnote služieb nad 5 000 eur bez DPH  

 

8.     Súťažné  podklady :  
• výzva na predloženie ponuky + krycí list 
• návrh obchodných podmienok 

 
Uchádzačovi budú poskytnuté doklady v nasledovnom rozsahu, sú však len orientačné: 

• projekt skutočného prevedenia Zateplenie obvodového plášťa /PO-01/ 
• Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške ochrany pred bleskom /PO-01/ 
• Správa k energetickému certifikátu budovy fa STATYS spol. s.r.o. Trnava 
• Revízne správy – pravidelná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške 

elektrického zariadenia a bleskozvodu /PO-01,PO-02/ 
• Statický posudok objektu /PO-02/ 
• Projekt  Statického zabezpečenia /PO-02/ 
• Lokalitný program /PO-01,PO-02/ 

  
9.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 
• Krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 

(začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky) 
 

• Prehlásenie uchádzača, 
• že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými 

vyhlasovateľom 



• že porozumel týmto súťažným podkladom 
• že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

• doklady podľa bodu č. 7 
 
UPOZORNENIE: 

• V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude 
tento uchádzač hodnotený. 

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

10.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 26.05.2014 do 11:00 hod. 
 
       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- MsÚ , Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa 
 

 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom                                      

Rekonštrukcia administratívnych budov PO – 01, PO – 02, PD 
osobne alebo poštovou zásielkou na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk . 

 
11.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 - najnižšia cena (vrátane DPH).  
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie 
ponuky. 

 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:    
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    

• si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  zákona č. 25/2006 Z. z.,   

• si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky v prípade, 
ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

• si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované formou 
zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo 
verejnom obstarávaní, 

• vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
• s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
• proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
• a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať 

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

 
          Dátum: 16.05.2014 
 
                        Ing. Dušan Béreš v.r. 

            vedúci  odboru Investičnej  
           výstavby 

Prílohy: 
- návrh zmluvy o dielo 
- krycí list 
- projekt skutočného prevedenia Zateplenie obvodového plášťa /PO-01/ 
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške ochrany pred bleskom /PO-01/ 
- Správa k energetickému certifikátu budovy fa STATYS spol. s.r.o. Trnava 
- Revízne správy – pravidelná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického 

zariadenia a bleskozvodu /PO-01,PO-02/ 
- Statický posudok objektu /PO-02/ 
- Projekt  Statického zabezpečenia /PO-02/ 

- Lokalitný program /PO-01,PO-02/ 


