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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: Ing. Ľubica Augustínová (do 30.7.2015), Ing. Miroslav Lalík (od 31.7.2015)
Telefón: +421 333236112 / 333236132
Email: lubica.augustinova@trnava.sk; 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 
Humanizácia OS A. Kubinu 22, úprava betónovej plochy za Merkúrom

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Obytný súbor A. Kubinu
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Na riešenom území je v súčasnosti spevnená plocha z betónových kociek, využívaná na parkovanie obyvateľov
priľahlých bytoviek. Zámerom projektu je vybudovať plnohodnotné parkovisko, dopravne ho napojiť na existujúcu sieť
komunikácií (s novým prípojom na Trstínsku cestu) riešiť jeho odvodnenie a osvetlenie. Súčasne sa upraví najbližšie
okolie i priľahlá zelená plocha sadovými úpravami, vrátane náhradnej výsadby. 
Rekonštrukciou plochy sa vytvorí 43 parkovacích miest 2,5x4,5 m a vybudovaný nový výjazd z parkoviska a prístupovej
cesty na Trstínsku cestu. Zmenou organizácie dopravy bude potrebné vybudovať i chodník pre peších paralelný s
Trstínskou cestou. 
Odvodnenie komunikácie a parkoviska je riešené cez uličné vpusty do novej stoky DN 300 a odtiaľ cez odlučovač
ropných látok do verejnej kanalizácie. 
Blízke okolie bude upravené novou výsadbou, vedľa parkoviska, pri novovybudovanom chodníku bude odpočívadlo s
lavičkami a záhonmi. Osadené bude trvalé dopravné značenie, zvislé i vodorovné. 
Rekonštrukcii budú prechádzať prípravné práce vytýčenie trás inžinierskych sietí (i v mieste náhradnej výsadby
stromov), ich prípadné prekládky či ochrana, výrub stromov, búracie práce.  
Ak sa zrealizuje výrub stromov v čase mimo vegetačného pokoja zhotoviteľ zabezpečí ornitologický prieskum a vykoná
odporúčané opatrenia, ktoré zahrnie do ceny diela. Stavebný objekt sadové úpravy musí realizovať odborná záhradnícka
firma. 
Betónové kocky je na jestvujúcom parkovisku potrebné rozobrať tak, aby sa minimalizovalo ich poškodenie, budú
uložené na palety a odvezené na miesto uloženia skládku ASA na Zavarskej ceste.  
Súčasťou je aj porealizačné zameranie a geometrický plán územia (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a
vypracovanie plánu užívania verejnej práce. 
Práce sa budú realizovať v obytnej zóne, v blízkosti detských hracích prvkov, preto je nevyhnutné dôsledne dbať na
bezpečnosť obyvateľov a okoloidúcich, stavbu dostatočne zabezpečiť - oplotením, páskou, prípadne prekrytím výkopov,
náklady na zabezpečenie stavby si zhotoviteľ zahrnie do ceny diela. 
Podrobný popis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii v časti B.1 týchto súťažných podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 

1/8



Hlavný slovník: 45223300-9 
Doplnkový slovník: IA10-6,  IA34-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3,  45311000-0,  45231300-8,  45112700-2 

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

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

Stavebné objekty: 
-SO 01 Parkovisko 
-SO 02 Dažďová kanalizácia 
-SO 03 Verejné osvetlenie 
-SO 04 Sadové úpravy 
SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská 
Projektová dokumentácia rieši návrh nových spevnených plôch účelových komunikácií a parkovacích státí pre účely
zabezpečenia dostatočného počtu parkovacích miest a pre lepšie zadefinovanie a vvmedzenie plôch pre automobilovú
dopravu, peších a zeleň. 
V návrhu sú komunikácie rozdelené na dve časti. Trasa I. vedie približne v trase pôvodného zjazdného chodníka a
pripája sa na Trstínsku cestu. Pripojenie na Trstínsku cestu je navrhnuté len ako pripojenie s pravým pripojením smerom
do centra. Pripojenie na Trstínsku cestu je navrhnuté so samostatným pripájacím pruhom, pričom sa na tieto účely
využije nevyužitá autobusová zastávka. 
Účelová komunikácia Trasy II. slúži priamo na obsluhu obojstranných kolmých státí. Na jej konci je navrhnuté pripojenie
smerom z jestvujúcej jednosmernej komunikácie Merkúr. 
Pešia trasa pozdĺž Trstínskej cesty bude zachovaná a bude na nej vbudovaný bezbariérový priechod. Pešia trasa vedúca
za nákupným centrom Merkúr smerom k ul. A.Kubinu bude zrekonštruovaná a aj na nej sa bude nachádzať bezbariérový
priechod. Ostatné plochy chodníkov budú vybúrané a budú nahradené krížnym chodníkom, popri ktorom bude
odpočívadlo. 
Objekt spevnených plôch rieši vo svojej časti návrh nových komunikácií, parkovacích státí a chodníkov. Komunikácie sú
rozdelené na dve trasy. 
Trasa I. začína na jestvujúcej ploche zjazdného chodníka a pokračuje priamym smerom až k napojeniu na Trstínsku
cestu na dĺžke trasy 62,0m a šírke 5,50m. Pozdĺž komunikácie vpravo je navrhnutých 5 šikmých státí pod uhlom 60°.
Státia majú šírku 2,50m a dĺžku 5,00m. Za státiami, tiež vpravo, sa nachádza pripojenie Trasy II. Komunikácia križuje
priechodom pre chodcov jestvujúci a navrhovaný peší chodník šírky 2,0m a dĺ. 19,2m. Pred koncom trasy vľavo sa bude
nachádzať pripojenie zjazdného chodníka v šírke jestvujúcej vozovky š. 3,8m. Z pohľadu pohybu vozidiel po križovatke
pripojenie súži len ako pravé pripojenie. Pre pripojenie bude zrealizovaná spevnená plocha po súčasnú komunikáciu
zástavkového pruhu. 
Trasa II. je pripojená na Trasu I. v obojstranných smerových oblúkoch . Je vedená v priamom smere. Za koncami
smerových oblúkov sú navrhnuté obojstranné kolmé státia šírky 2,50m a dĺžky 4,50m. Komunikácia končí napojením na
jestvujúcu účelovú komunikáciu vedúcu okolo nákupného centra Merkúr.  
Trasa pre peších je navrhnutá v šírke 2,00m a vedie od jestvujúceho pešieho chodníka smerom na ulicu A.Kubinu. Popri
chodníku sú navrhnuté dve odpočinkové plochy s lavičkami. 
Všetky priechody pre chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové so zapustenou hornou hranu do úrovne vozovky s
varovnými a signálnymi pásmi pre nevidiacich a slabozrakých. 
Komunikácia bude mať povrch z asfaltového betónu, parkovacie státia z betónovej dlažby a chodník je navrhnutý s
povrchom z betónovej dlažby (bez fázy). Chodník na odpočinkovej ploche bude s povrchom z mechanicky spevneného
kameniva (minerálny betón). 
Všetky vonkajšie okraje plôch komunikácie alebo parkovacích státí lemuje zvýšený cestný obrubník. Na okraji medzi
komunikáciou a parkovacími státiami bude uložený zapustený cestný obrubník. Chodníky bude lemovať parkový
obrubník. V miestach priechodov pre chodcov bude cestný obrubník uložený ako úplne zapustený do úrovne vozovky
(bez prevýšenia). 
Okraj komunikácie na styku s jestvujúcou vozovkou na Trstínskej ceste bude zarezaný na šírke 0,5m a bude
odfrézovaná časť v hr. 110mm. V ďalšej šírke 0,5m bude okraj zarezaný a ofrézovaná vozovka v hrúbke 50mm. Týmto
sa zabezpečí preplátovanie nových a pôvodných vrchných konštrukcií vozoviek. Okraj krytu bude opatrený asfaltovou
zálievkou. Pri búracích prácach bude odstránený časť múrika, vybúraný kraj je potrebné vy spraviť.  
Komunikácie, parkovacie státia a chodníky budú mať priečny sklon max. 2,0%. Chodník vzhľadom na bezbariérový
spôsob riešenia pri priechodoch pre chodcov môže mať max. sklon smerom k vozovke 8,0%. 
Návrhom nových spevnených plôch sa čiastočne zmení organizácia dopravy v severnej časti riešeného územia. Trvalým
dopravným značením príde k otočeniu jednosmernej premávky. Preto je potrebné zamedziť nežiaduci pohyb vozidiel po
peších trasách. Z tohto dôvodu budú na chodník umiestené dve cestné zábrany (oceľové stĺpiky) vo vzájomnej šírke
1,6m. Taktiež budú dve zábrany osadené k priechodu pre chodcov za koncom Trasy II. 
. 
SO 02 Dažďová kanalizácia  
Dažďové vody budú z komunikácie a parkovacích plôch vyspádované do uličných vpustov. Pred zaústením do jestvujúcej
kanalizácie budú prečistené v odlučovači ropných látok. Uloženie a trasa kanalizácie je zrejmá z výkresovej časti.  
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Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obe strany nesmie byť zastavané ani vysadené
stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií.  
Uličné vpusty 
Vpusty sú navrhované s odkališťom a kalovým košom pre záchyt kalu a splavenín z komunikácie. Samotné
sprevádzkovanie prípojok sa uskutoční až po skúške tesnosti. Minimálny dovolený sklon kanalizačnej prípojky DN 150 je
1,5%, DN 200mm-1,0%.  
Odlučovač ropných látok  
Dažďové vody z parkovísk budú prečistené v odlučovači ropných látok. Odlučovač ropných látok je osadený v priestore
parkoviska. Odlučovač je navrhovaný tak, aby kvalita prečistených vôd na výstupe z odlučovača nepresiahla množstvo
NEL 0,1 mg/l pri vstupnom znečistení do 1000 mg/l. Objem kalojemu má ORL navrhnutý 2m3.  
Nádrž odlučovača je vyrobená z vodostavebného betónu. Steny sú opatrené náterom odolným voči prieniku ropných
látok.  
Nádrže odlučovača sa ukladajú na vodorovný podkladový betón podľa návodu na zabudovanie. V trávnatej ploche je
navrhnutý betónový poklop s prevýšením nad upravený terén 100mm. Materiál potrubia kanalizácie je navrhovaný z rúr
PVC SN8 v stavebnej dĺžke do 6m. 
 
SO 03 Verejné osvetlenie. 
Úpravu dopravnej infraštruktúry si vyžiada úpravu verejného osvetlenia. Úprava spočíva v demontáži, výmene za nový
bod VO a prekládku jestvujúceho bodu VO. Pre nové trasy vybudovanie verejného osvetlenia bude vytvorený elektrický
rozvod káblovým vedením, ktorý nahradí pôvodný rozvod VO. 
Bod napojenia pre elektrický rozvod VO bude svietidlo č. 15.1, ktorého sa nedotýka zmena a ukončený bude na VO č.
22. Káblový rozvod je jestvujúci a je pred preťažením a skratom chránený ističom v jestvujúcom RVO podľa STN 2000-
4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-52. Vedenie VO bude uložené v zemnom výkope 350x800 mm pod
spevnenými plochami a vo výkope 350x1200mm pod komunikáciami. Káblové vedenie bude uložené v pieskovom lôžku
min. 100mm a proti poškodeniu bude chránené v dvojplášťovej korugovanej chráničke KF 09090. Pod povrchom bude
uložená červená výstražná fólia. 
Pre VO budú použité osvetľovacie stožiare žiarovo pozinkované vyhotovené v súlade STN 34 8340. Výška je buď
definovaná pôvodným stožiarom alebo je predpísaná na výkrese situácie. V stožiaroch budú použité typizované
svorkovnice v krytí IP44 s tavnými poistkami 10A. Vo svorkovnici nie je možné spojiť viac ako dva káble, preto je nutné
dodržať navrhovanú typológiu rozvodov VO.  
Základy pre stožiare VO budú vyhotovené v dostatočnom prevedení v zmysle platných STN a doporučení výrobcu
stožiarov.  
Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí sa dodržia nasledovné vzdialenosti v zmysle STN 736005, STN 341050,
STN332000-5-52.  
V prípade kríženia s inými inžinierskymi sieťami sa káble budú ukladať do plastových korugovaných chráničiek.  
Pod miestnymi komunikáciami budú uložené v plastových korugovaných chráničkách FXKV 
Všetky zemné práce sa budú vykonávať po vytýčení inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v uvedenej lokalite. Káblové
výkopy sa provizórne zakryjú, aby sa predišlo úrazom 
V prípade, že by pri zemných a búracích prácach prišlo k odokrytiu jestvujúcich oznamovacích alebo elektrických káblov,
tieto sa uložia do prefabrikovaných káblových žľabov.  
 
SO 04 Sadové úpravy 
Súčasnú plochu tvorí trávnik so vzrastlými stromami. Pri výstavbe parkoviska a komunikácií dôjde k zásahu do
existujúcej zelene a následne k jej redukcii.  
Pred zahájením stavebných prác budú vyrúbané dreviny v nevyhovujúcom zdravotnom stave (1 ks) a neperspektívne
dreviny (2 ks) a dreviny plodiace, ktoré znečisťujú chodník a obmedzujú parkovanie.  
Náhradná výsadba bude pozostávať z 17ks stromov s obvodom kmeňa16/18cm. 
Návrh riešenia 
Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene a osadenie mobiliáru v bezprostrednom okolí navrhovaného parkoviska.  
Navrhované riešenie obsahuje: 
- vyvýšenie koruny na podchodnú výšku, t.j. min. 2,5m na zemou u troch drevín  
- úpravu terénu v okolí koreňového krčku u stromu Betula pendula, u ktorého dôjde k obnaženiu pri odstraňovaní
existujúceho múrika, 
- demontáž existujúcej lavičky, 
- osadenie nových lavičiek a odpadkových košov popri navrhovanom chodníku a tým vytvorenie odpočívadla pre
rezidentov, odpadkový kôš je potrebné ukotviť na základ, hĺbky min. 80 cm. 
- výsadbu stromov veľkokorunných a so stredne veľkou korunou a stromov ihličnatých na novovytvorenej ploche medzi
parkoviskom a navrhovaným chodníkom, ako aj výsadbu stromov v trávnatej ploche popri Trstínskej ceste, pri výsadbe
umiestniť ku koreňom melioračnú hadicu na polievanie a ukotviť stromy kolmi 
- záhonovú výsadbu listnatých opadavých a stálozelených krov popri navrhovanom parkovisku 
- záhonovú výsadbu suchomilných trvaliek a okrasných tráv popri navrhovanom odpočívadle 
- záhradnícka úprava terénu a výsev trávnika. 
 
Súčasťou zákazky sú: 
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- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán, vyhotovené odborne spôsobilým geodetom
a vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby. 
Práce v zmysle projektových dokumentácií parkovísk, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek
verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa
vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť
nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.
z..

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  209 179,1300 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  60

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:  PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
1.1 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.  
 
1.2 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, 
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e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať uskutočňovať stavebné práce 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
 
1.3 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 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. 
 
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:  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. 
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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 
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. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
- 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 100 000,- 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. 
- 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 
- v zmysle § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov
za predchádzajúce 3 roky (2012,2013,2014), 
- 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
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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
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/30083-2015
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:  05.08.2015 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  05.08.2015 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  05.08.2015 10:30
Miesto :  na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke primátora.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  
Otváranie obálok s ponukami, časti Ostatné je neverejné. Podobne i otváranie ponúk časti Kritéria bude neverejné z
dôvodu, že ponuky, ktoré splnia podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa sa budú vyhodnocovať
elektronickou aukciou.  
Uchádzačom, ktorých ponuky splnia podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, bude zaslaná výzva na
účasť v elektronickej aukcii.

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:

7/8



lubica.augustinova@trnava.sk do 30.7.2015 a od 31.7.2015 na email: 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. 
Poznámka: 
Predpokladom predloženia čestného vyhlásenia uchádzačom alebo záujemcom je však reálna existencia dokladov a
dokumentov, ktorými sa splnenie podmienok účasti preukazuje. V prípade využitia čestného vyhlásenia pre splnenie
podmienok účasti musí uchádzač konkrétne uviesť informácie, ktoré čestným vyhlásením nahrádza, viď vzor, ktorý je
súčasťou súťažných podkladov.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
16.07.2015
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