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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: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie Trnava, Námestie SNP

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Park a verejný priestor galérie, námestie SNP v
Trnave.
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Realizácia zahŕňa: 
komunikačné prepojenie (chodníky, spevnené plochy) rešpektujúceho prirodzenú potrebu tranzitného pohybu osôb v
smere železničná stanica centrum mesta, kombináciou pôvodnej komunikácie a vedenia cyklotrasy s parkovým
chodníkom organického tvaru v stredovom parteri, ošetrenie drevinnej zložky a založenie novej kostrovej zelene v
podobe aleje a dotvorenia priestoru parkovou zeleňou parterového charakteru v centrálnom páse na prekrytí toku vo
forme zvlneného pásu evokujúceho pôvodné tečenie vody a v páse oddeľujúcom pôvodné komunikácie vo forme
kvetinových celkov evokujúcich pôvodné záhrady za hradbami v tejto lokalite, verejné osvetlenie, doplnenie mobiliáru v
podobe odpočinkového sedenia, cyklostojanov, smetných košov, informačného systému v podobe zodpovedajúcej
dnešnej funkčnej potrebe a dizajnu, prekládku inžinierskych sietí.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233161-5 
Doplnkový slovník: IA13-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45236000-0,  45311000-0,  45316100-6 

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

SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY 
Riešený park sa nachádza za juhozápadnou hranicou mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Trnava. Zo severu je
ohraničený oplotením areálu evanjelického kostola a Bernolákovym sadom, z východu a juhu chodníkom na ulici A.
Žarnova a Námestí SNP, lemujúcim miestnu komunikáciu a zo západu chodníkom, ktorý pretína park. 
Súčasťou revitalizácie parku bude rekonštrukcia tranzitného chodníka pre peších, vybudovanie nového chodníka,
vedeného naprieč parkom a spevnenej plochy okolo pomníka M.R.Štefánika.  
Pôvodný tranzitný chodník bude v hraniciach stavby vybúraný a v jeho trase bude zrealizovaný nový chodník v šírke 5,0
m, od cyklistickej cestičky odsadený o 4,00 m. Na jestvujúci chodník pri komunikácii na ulici A.Žarnova bude pripojený
oblúkmi s polomermi 2,0 m. Pozdĺž severnej strany chodníka budú vybudované krátke polostrovy dĺžky 4,0 m, ktoré
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budú slúžiť ako odpočinková plocha s lavičkou alebo plocha pre informačné panely. Medzi chodníkom a bránou do
areálu evanjelického kostola bude vybudovaný vjazd v šírke 4,0 m pre prejazd nákladného vozidla do dĺžky 7,0 m. Na
úrovni Bernolákovho sadu bude chodník rozšírený na 8,93 m a tromi vetvami bude prepojený s s jestvujúcimi chodníkmi
v sade. Okolo jestvujúcich stromov v chodníku zostane plocha zelene v tvare štvorcov s hranou 2,0 m. Medzi chodníkom
pozdĺž potoka Trnávka a stredným chodníkom bude vybudovaný prepojovací chodník šírky 2,0 m z betónovej dlažby.
Priečny chodník bude z východnej strany rozšírený o 2,0 m. Pre zamedzenie prešliapavania zelene v paru za účelom
skrátenia trasy cesty bude parkom vedený diagonálny chodník šírky 2,0 m, s dvomi protismernými oblúkmi, spojenými
priamym úsekom. V severovýchodnej časti bude pripojený k tranzitnému chodníku oblúkmi s polomermi 3,0 m a 0,5 m a
k jestvujúcemu chodníku v juhozápadnej časti polomermi 5,0 m a 0,5 m. V mieste priečneho chodníka bude prerušený a
k tomuto chodníku bude pripojený oblúkmi s polomermi 0,5 m 3,0 m. Chodník bude výškovo v pozdĺžnom smere
kopírovať terén, v priečnom smere bude mať jednostranný sklon 2% k jeho južnému okraju.  
Jestvujúca cyklistická cestička bude v severovýchodnom okraji prebudovaná v šírke 2,5 m po úroveň rekonštruovanej
časti tranzitného chodníka. Pomník M.R.Štefánika bude preložený do novej polohy a okolo neho bude vybudovaná
spevnená plocha z betónovej dlažby. Okolo jestvujúceho vzrastlého stromu bude ponechaný štvorec zelene šírky 2,0 m.
V mieste križovania chodníka pre peších a cyklistickej cestičky budú z dlažby pre nevidiacich a slabozrakých vyznačené
varovné a signálne pásy. V časti, kde sa chodník dotýka cestičky, bude vložený vodiaci pás pre nevidiacich a
slabozrakých. Na časti tranzitného chodníka od ulice A. Žarnova do areálu evanjelického kostola sa uvažuje s občasným
vjazdom nákladných vozidiel do dĺžky 7,0 m, na ostatnej časti len s menšími vozidlami údržby do 3,5 t. Povrchovo bude
upravený asfaltovým betónom  
Ostatné chodníky a spevnené plochy budú užívané len pešími a povrchovo budú upravené betónovou dlažbou.  
Súčasťou projektu je aj návrh trvalého a prenosného dopravného značenia, ktoré je podrobne riešené v SO 01. 
Búracie práce budú pozostávať z odstránenia konštrukcie z rekonštruovaných spevnených plôch. 
Zemné práce budú pozostávať z odobratia ornice v zeleni pod budúcimi spevnenými plochami do hĺbky 30 cm a
odstránenia zeminy pod konštrukciami spevnených plôch do úrovne zemnej pláne. Prebytočná zemina bude odvezená
na skládku TKO do vzdialenosti 5 km.  
SO 02 ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA, SADOVNÍCKE ÚPRAVY 
Inventarizácia porastov , návrh zelených plôch 
Navrhnutá je akútna asanácia pred zahájením rekonštrukčných prác 7 ks stromov silne poškodených a nebezpečných, z
toho 1 ks z koncepčných dôvodov, pretože bude zasahovať do novej plochy komunikácie. Realizácia zahŕňa presadbu
pásových záhonov do nových plôch zelene v rámci parku. Presvetlenie parkového priestoru bude vyžadovať
novozaložený podrastový pás v parteri a novozakladaná alej po oboch stranách centrálneho trávnika. Nová kostrová
zeleň v podobe aleje bude založená postupne. sa vysadí 12 ks pagaštanu pleťového (Aesculus carnea), po asanácii aleje
pôvodnej sa vysadí 9 stromov toho istého druhu vo väčšej výsadbovej veľkosti, aby sa vyrovnal rozdiel vo veľkosti
stromov. Stredový parter pripomínajúci v trávniku tečúcu riečku Trnávku uloženú pod zemou vytvorí vlniaci sa pás
tmavého živého plota z tisu, obklopený pásom z riečnych okruhliakov a pásmi postupne kvitnúcich trvaliek prevažne
modrej a bielej farby, v ktorých roztrúsene v rôznych termínoch rozkvitnú husté skupinky nízkych kultivarov krov alebo
popínavých rastlín na konštrukcii pripomínajúce vodnú penu. Všetky rastliny vrátane strihaného živého plota dosiahnu
konečnú veľkosť 1-1,5 m z dôvodu koncepčného a tiež z dôvodu nízkej výšky substrátu na prekrytí toku /cca 50 cm/.
Zvýšené záhony popri oplotení areálu ECAV budú vytvorené pohľadovými betonovými platňami zapustenými do zeme o
pôdoryse 4050 x 4050 mm, o výške 40 cm nad zemou spájané kovovou pásovinou medzi sebou, naplnené substrátom a
ornicou, osadené striedavo kvitnúcimi trvalkami a ružam , ktoré budú pripomínať pôvodné zahrady , ktoré obklopovali
hradby v minulosti.  
Mobiliár 
Nové prvky mobiliáru - lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, reklamné zariadenia, stožiare pre vlajkoslávu sú
riešené ako novotvar v jednoduchom čistom dizajne, spĺňajúcom príslušné normy, požiadavky na vysokú odolnosť voči
vandalizmu a opatrenia proti prespávaniu marginálnych skupín obyvateľstva. Odpadkové koše pokrývajú plnohodnotne
plochu celého parkového námestia, stojany na bicykle umožňujú odloženie a uzamknutie bicykla v ktorejkoľvek časti.
Reklamné panely budú odstránené od oplotenia ev. domu a osadené budú 3 nové panely pri vstupe do parku. 
Socha M.R.Štefánika bude posunutá o 5 m hlbšie do priestoru parku a pred ňou vznikne dôstojné V predpolí pomníka
budú osadené nové stožiare vlajkoslávy, ktoré súčasne budú nosičmi reflektorového nasvietenia sochy. 
Ako materiál pre nový mobiliár prevažuje žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia tmavosivej farby v kombinácii s drevom
na sedacích plochách lavičiek, kde bude využitá dlhodobo ekonomicky efektívna forma tropického dreva /jatoba/
nevyžadujúca každoročné ošetrenie. 
SO 03 OSVETLENIE 
Projekt rieši revitalizáciu parku a verejného osvetlenia priestoru galérie v Trnave. Projekt v stupni pre realizáciu rieši
nové LED osvetlenie parku a halogénové osvetlenie jestvujúcej sochy Milana Rastislava Štefánika. 
Realizácia zahŕňa: 
demontáž jestvujúcich svietidiel verejného osvetlenia parku a sochy Milana Rastislava Štefánika vrátane NN rozvodov 
osadenie navrhovaných 8 stĺpov verejného osvetlenia so 14-timi lucernami so svetelným LED zdrojom 35W 
osadenie dvoch vlajkových stožiarov s dvoma halogénovými reflektormi 70W pri soche Milana Rastislava Štefánika  
uzemnenie navrhovaného verejného LED osvetlenia a navrhovaných vlajkových stožiarov  
Pred začatím obnovy parkového a verejného priestoru galérie bude nutné v plnej miere zdemontovať jestvujúce
osvetlenie v počte 15 kusov a taktiež k nemu prislúchajúce NN rozvody v dĺžke cca 230m ( viď výkres č.1).  
SO 04 OCHRANA A PREKLÁDKA VEDENÍ 
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Predmetná časť projektovej dokumentácie rieši ochranu jestvujúcich NN vedení pod cestou do navrhovaných PVC
žľabov v zemi a prekládku VN vedenia.  
Realizácia zahŕňa: 
ochranu jestvujúcich NN distribučných káblov ZSE do PVC žľabov, 
prekládku distribučného VN vedenia 
ochranu jestvujúcich NN káblov verejného osvetlenia do PVC žľabov. 
PREKLÁDKA VN VEDENIA 
Kvôli novo navrhovaným stromom v jestvujúcej káblovej trase distribučného VN vedenia, bude potrebne zrealizovať
prekládku daného VN káblu. (viď. výkres č. 01). Kábel sa premiestni o cca 1m do vnútra parku v dĺžke 24 m. Pre tento
účel bude potrebné spraviť výkop široký 1 m. 
Súčasťou predmetu zákazky sú: 
-práce a činnosti v rámci plánu organizácie výstavby, prenosné dopravné značenie (M+D) 
-geodetické práce. 
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je 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:  197 075,1900 EUR

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

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:  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
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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 čestným vyhlásením.  
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/.  
V prípade, ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30.6.2013 (t.j. ak požiadal o zapísanie do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal Potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov v listinnej podobe), je potrebné aby preukázal, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j),
prípadne aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj Potvrdenie neobsahuje, t. j. môže
predložiť čestné prehlásenie podľa § 26 ods. 2, písm. g), prípadne aj písm. f) tohto zákona. 
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. 
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 (§ 27 ods. 2), bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 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 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 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi 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. 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 

4/6



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 (1.7.2009 -
1.7.2014) 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,
spevnených plôch, prípadne cyklochodníkov na samostatnom liste s min. investičnými nákladmi 80 000,- eur bez DPH za
zákazku, s potvrdením obstarávateľa o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b).  
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 súčastne 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/ obsahujúcu/i:  
1. funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe;  
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 (2011,2012,2013), 
* 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 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.
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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/30812-2014
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:  21.07.2014 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  21.07.2014 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  21.07.2014 13:30
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.

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.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
01.07.2014
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