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                                        Výzva na predloženie cenovej ponuky 
                na 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. 7/2015   

 (ďalej len „zákon”) 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO:  00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Ľubica Augustínová              
Obec (mesto):  Trnava  
PSČ:  917 71                            
Ulica a číslo:   Trhová 3                             
Telefón:  033/32 36 131                                  
Elektronická pošta:  lubica.augustinova@trnava.sk 
Fax:   033/3236400       
Internetová adresa : www.trnava.sk  

2.       Názov zákazky : 

Parkovisko medzi Dohnányho a A. Žarnova, PD 
  

3.       Miesto dodania projektovej dokumentácie :      MsÚ Trnava 
  
4.       Rozsah zákazky:     

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a 
následne vypracovanie realizačného projektu (RP) vrátane odborného autorského dohľadu, v zmysle 
priloženej štúdie vypracovanej Ing. Kadlíčkom z 04/2014.  Súčasťou zákazky je i podrobné 
geodetické zameranie lokality s overením jestvujúcich  inžinierskych sietí. 
 
Štúdia navrhuje umiestnenie  98 parkovacích státí na pozemkoch vo vlastníctve mesta,  hranice 
pozemkov (parc. č.7171/3, 7171/4 a 7137/7) sú totožné s hranicami riešeného územia. Vjazd 
na parkovisko sa bude realizovať cez jestvujúce parkovisko vedľa nového pavilónu FN v Trnave, 
navrhovaná poloha zo štúdie zostane zachovaná. 
Ide o dočasné parkovisko, preto prístupová cesta bude riešená z betónovej zámkovej dlažby 
a samotné parkovacie miesta z  betónových zatrávňovacích panelov.  
 
Z celkového množstva navrhovaných parkovacích miest je nutné vyčleniť 4% pre parkovanie 
imobilných - tieto miesta z dôvodu dostupnosti sa umiestnia pri vstupe na parkovisko a rovnako ako  
prístupová cesta budú z betónovej zámkovej dlažby. 
Reguláciu obsadenosti parkoviska bude zabezpečovať rampa na vstupe do parkoviska + pokladňa, 
projektant zapracuje do projektu všetky  technické požiadavky a vyprojektuje všetky prípojky, 
súvisiace s jej osadením (základ, el. prípojka, indukčné slučky  a pod.).  Víťaznému uchádzačovi 
budú poskytnuté technické podklady s technickými parametrami, ktoré zapracuje do projektu.  
Obstarávateľ poskytne víťaznému uchádzačovi tiež stanoviská správcov sietí k zámeru mesta 
Trnava – konkrétne: TAVOS-u a.s. PN, Trnavskej teplárenskej a.s. TT a Západoslovenská 
distribučná a.s. Trnava. 
 
Projekt bude riešiť návrh  verejného osvetlenia parkoviska, bez nutnosti svetlotechnického posudku, 
navrhnúť empiricky potrebný počet stĺpov VO. 
Keďže ide o terén s pomerne veľkým sklonom, projektant zváži nutnosť oporných múrikov. 
  
Projektant vyrieši spôsob odvodnenia plochy parkoviska vzhľadom na odporúčané materiály 
povrchov, pričom musí preukázať vhodnosť a dostatočnosť kapacity zvoleného spôsobu 
odvodnenia. V prípade návrhu drenážnych jám je potrebný hydrogeologický prieskum. Eventuálne 
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napojenie na kanalizačnú sieť je potrebné prekonzultovať so správcom – TAVOS a.s. PN 
a Okresným úradom životného prostredia v Trnave. Odvodnenie nie je možné riešiť na úkor 
vedľajších pozemkov.  
 
Rozsah zákazky: 
A) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
B) Realizačný projekt   
 
Minimálny rozsah projektového riešenia: 
-  geodetické zameranie lokality vrátane inžinierskych sietí a ich overenia u príslušných správcov, 
ktoré musí  vypracovať odborne spôsobilý geodet (výškopis a polohopis) – požiadavky správcov sietí 
zapracovať do projektu (napojenie, prekládka či ich ochrana) a záznamy zo stretnutí či konzultácií 
priložiť do časti Doklady 
- spevnené plochy – konštrukčné a materiálové riešenia v podrobnosti potrebnej pre realizáciu 
projektu  
-  búracie práce – definujú konštrukciu a rozsah búrania 
-  verejné osvetlenie – návrh osvetlenia plochy parkoviska 
- odvodnenie – návrh spôsobu odvodnenia v zmysle vyššie uvedeného 
- statika – návrh oporných múrov, ak budú nevyhnutné  
- rampa – projekt bude riešiť stavebnú pripravenosť pre jej osadenie (i pokladne) vrátane potrebných 

prípojok  
- POV bude riešiť miesto umiestnenie zariadenia staveniska, organizáciu dopravy počas výstavby, 
prenosné dopravné značenie, zabezpečenie staveniska a nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti verejnosti, prenosné dopravné značenie 
-  návrh plánu užívania verejnej práce - v  rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce 
v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, projektant je povinný 
spolupracovať so zhotoviteľom pri  vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v 
zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov  
-  rozpočet a  výkaz výmer 
rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na 
pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu, položky musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, a musia obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých 
položiek rozpočtu 
-  odborný autorský dohľad rozsah viď. Čl. 8 priloženej zmluvy o dielo 
 
Projektovú dokumentáciu (RP) je potrebné vypracovať s presným a podrobne spracovaným 
výkazom výmer, ktorý bude súčasťou súťažných podkladov na výber zhotoviteľa realizácie stavby, 
- v projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač  uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie 
iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov) 
- kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v 6 vyhotoveniach,  položkový rozpočet a 
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. Geodetické zameranie 2x v tlačenej 
forme a 1x digitálne na CD. 
 - uchádzači sú povinní vykonať ohliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali 
potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
  
  Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 
- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. 
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 v znení neskorších predpisov a príkazu primátora č. 7/2015   

 
5.   Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
        Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie  
 začiatok:            predpoklad 18.12.2015 (po podpise zmluvy o dielo) 
 ukončenie:         najneskôr   19. 2.2016 (termín zohľadňuje vianočné sviatky) 

(Geodetické zameranie je vhodné zrealizovať čo najskôr, pokiaľ to počasie umožňuje (sneh.)) 
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Realizačný projekt 
začiatok:         po vydaní územného rozhodnutia najneskôr po nadobudnutí právoplatnosti 

ÚR 
ukončenie:      najneskôr do 6 týždňov, pričom pripomienky dotknutých orgánov je nutné    

zapracovať do projektovej dokumentácie 
 
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. 
Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu 
výzvy. 

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

1. doklad o oprávnení podnikať, fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky, t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov alebo iné  oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia) 

2. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória dopravné stavby,  ktorý 
bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR  č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien 
a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 

3. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný 
projektant  bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť  pre vybrané činnosti v stavebníctve – zodpovedný projektant doloží 
ich odbornú spôsobilosť.  

4. zoznam referenčných projektov, projektant dopravné stavby - 3 zákazky (cesty, spevnené 
plochy, parkoviská a pod.), pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah 
projektovaných prác, názov investora a jeho kontakt 
Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 

 
8.     Súťažné podklady tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 7.12.2015 
2. krycí list  ponuky 
3. návrh obchodných podmienok 
4.     ideová štúdia navrhovaného riešenia 
 

9.    Obsah ponuky : 
            Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to : 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky v týždňoch).   

2. 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 
3. doklady podľa bodu č. 7  

 
UPOZORNENIE:  
1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne 
vypracovanie predmetnej PD. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo 
zistené, že je potrebné skladbu objektov, uvedenú v krycom liste ponuky, rozšíriť, je nutné to uviesť už 
v prvej cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne spracovanie PD, ktoré bolo 
možné zistiť obhliadkou stavby, sú započítané v predloženej skladbe objektov ! 
2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí 
v súťaži ! 
 

10.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 14.12.2015 do 11:00 hod. 
 
       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- MsÚ , Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa 
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 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom                                      

„Parkovisko medzi Dohnányho a A. Žarnova, 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 v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky 
prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 
46) a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods.9 zákona č.25/2006 
obstarávateľ si preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku,  

-   cenové ponuky bude vyhodnocovať min. trojčlenná komisia a víťazný uchádzač bude 
oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 

- uvádza  cenu poplatku za uloženie sute (zo stavieb realizovaných mestom) na skládku SKO 
Zavarská cesta, t. j. 5,64 eur/tonu bez DPH + 20 % DPH, výška zákonného poplatku obci 
za uloženie na skládke je 0,33 eur/tonu + 20 % DPH. Prepravnú vzdialenosť na skládku bude 
spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.    

 

 

 

 

 

 
     Ing. Dušan Béreš v.r. 
vedúci odboru investičnej  
            výstavby 

                 
     
               Vybavuje: Ing. Ľubica Augustínová 
               V Trnave, 7.12.2015 
 
 


