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Výzva na predloženie ponuky  
                                             výberu zhotoviteľa stavebných prác  

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora č. 18/2015 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa): 

Názov:  Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           

IČO:   00313114  

Kontaktná osoba:   Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Kamil Lastovička              
Obec (mesto):   Trnava  

PSČ:   917 71                            
Ulica a číslo:    Trhová 3                             

Telefón:   033/32 36 133                                  
         Elektronická pošta:   kamil.lastovicka@trnava.sk 

Fax:    033/3236400       

Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky: (práce):  

Iluminácia veže na kostole sv. Anny 

 
3.      Miesto dodania stavebných prác :   

Trnava, Hviezdoslavova ulica  

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
        Predmetom zákazky je iluminácia veže a čelnej fasády kostola sv. Anny v Trnave na 

Hviezdoslavovej ulici na ktorú je vypracovaná projektová dokumentácia. 
  Projektová dokumentácia rieši v rámci vonkajších silnoprúdových rozvodov a umelého 

osvetlenia ilumináciu veže a čelnej fasády kostola sv. Anny ktorý svojou architektúrou, polohou 
a významom patrí k menej významným dominantám mesta. Kostol sa svojou polohou  
nachádza v centrálnej mestskej zóne. 

  Vzhľadom na rozsah a členenie objektu v zmysle svetlotechnickej štúdie a na základe 
konzultácií s investorom bude navrhované iluminačné osvetlenie pozostávať z týchto častí: 

  Celý iluminačný systém bude vzhľadom na svoju nízku spotrebu (2x 1,5kW) napájaný 
z jestvujúcich stožiarov verejného osvetlenia na Hviezdoslavovej ulici hneď pred kostolom 
(výkres č. E-1). V týchto dvoch bodoch (stožiar č. 12 a stožiar č. 14) bude iluminačný systém 
pripojený na verejné osvetlenie (ďalej VO) mesta. 

 
  a) Nasvietenie z domu č.3 (výkres č. E-1) 
 V stožiari č. 12 bude v prípade potreby vymenená pôvodná svorkovnica Maxi Fulnek 

jednopoistkková za obdobnú dvojpoistkovú.  Zo stožiara bude vyvedený a z časti 
v zemi a z časti pod omietkou fasády šetrne uložený kábel CYKY-J 5x2,5mm2. Kábel 
bude zaústený na povale domu do elektrorozvádzača iluminácie RO1. Rozvádzač bude 
plastový typ ECO 26N s elektrovýzbrojou podľa výkresu č. E-2. Z tohto rozvádzača 
budú káblami CYKY-J 5x1,5mm2 napájané jednotlivé reflektory iluminácie. Budú použité 
svietidlá Siteco F1 20md, LED, 740 (obj. kód 5XA7682E2B1A) P=238W (6ks). Na 
dosiahnutie požadovaných parametrov iluminácie bude možné každé svietidlo 
naprogramovať pomocou programovacieho zariadenia objektívneho optima. Iluminácia 
bude spínaná súčasne s VO na Hviezdoslavovej ulici, avšak vypínanie bude možné 
naprogramovať pomocou časového spínača v rozvádzači RO1. V tomto rozvádzači 
bude umiestnená aj prepäťová ochrana na zabránenie poškodenia LED reflektorov pri 
napr. atmosférických výbojoch. Každé svietidlo bude mať svoje vlastné istenie, aby sa 
predišlo výpadku celej sústavy na dome. Celkové napájanie rozvádzača bude z dvoch 
fáz svorkovnice Maxi Fulnek, aby sa aj týmto spôsobom zabránilo totálnej nefunkčnosti 
iluminácie. 
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 b) Nasvietenie z domu č. 6 (výkres č. E-1)   
 V stožiari č. 14 bude v prípade potreby vymenená pôvodná svorkovnica Maxi Fulnek 

jednopoistkková za obdobnú dvojpoistkovú.  Zo stožiara bude vyvedený a z časti v 
zemi a z časti pod omietkou fasády šetrne uložený kábel CYKY-J 5x2,5mm2. Kábel 
bude zaústený na povale domu do elektrorozvádzača iluminácie RO2. Rozvádzač bude 
plastový typ ECO 26N s elektrovýzbrojou podľa výkresu č. E-2. Z tohto rozvádzača 
budú káblami CYKY-J 5x1,5mm2 napájané jednotlivé reflektory iluminácie. Budú použité 
svietidlá Siteco F1 20md, LED, 740 (obj. kód 5XA7682E2B1A) P=238W (6ks). Na 
dosiahnutie požadovaných parametrov iluminácie bude možné každé svietidlo 
naprogramovať pomocou programovacieho zariadenia objektívneho optima. Iluminácia 
bude spínaná súčasne s VO na Hviezdoslavovej ulici, avšak vypínanie bude možné 
naprogramovať pomocou časového spínača v rozvádzači RO2. V tomto rozvádzači 
bude umiestnená aj prepäťová ochrana na zabránenie poškodenia LED reflektorov pri 
napr. atmosférických výbojoch. Každé svietidlo bude mať svoje vlastné istenie, aby sa 
predišlo výpadku celej sústavy na dome. Celkové napájanie rozvádzača bude z dvoch 
fáz svorkovnice Maxi Fulnek, aby sa aj týmto spôsobom zabránilo totálnej nefunkčnosti 
iluminácie.   

 
 Objednávateľ dáva na vedomie, že v mieste pripojenia el. kábla zo stožiara VO je nutné 

počítať s nutným prevŕtaním základu, nakoľko sa jedná o základ atypický betónový, 
ktorý musel byť vyhotovený monoliticky a s úpravami vzhľadom na kolíziu 
s prebiehajúcim telekomunikačným kábelovodom prechádzajúcom v celej dĺžke 
Hviezdoslavovej ulice doplnený šachtami a vrchná hrana kábelovodu je cca 25cm pod 
úrovňou chodníka.        

 
5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia stavebných prác:    
 
         Predpoklad: 
 začiatok :           07.03.2016  
 ukončenie :        23.03.2016 
 
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. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých, 
ktoré nebránia užívaniu diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len               
za skutočne zrealizované práce.  
 

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

1. doklad o oprávnení podnikať – kópiu dokladu, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo kópiu platného 
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné 
obstarávanie. Úradne overenú kópiu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy 
o dielo  

2. Doklad osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydaného podľa zákona 
NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov po preverení odbornou 
vzdelávacou organizáciou na výkon činností na technických zariadeniach 
elektrických v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Zb. elektrotechnik na 
riadenie činnosti alebo prevádzky v rozsahu odbornej spôsobilosti. 

3. zoznam prác podobného charakteru a rozsahu, kde uchádzač uvedie názov 
(obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku 
stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia 
výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno 
overiť uvedené informácie. Požadujeme min. dve referencie s min. objemom 
nákladov 15.000,-  eur bez DPH za posledných 5 rokov. 

4. na samostatnom liste ponuky uvedie presnú špecifikáciu materiálov a výrobkov 
v cenovej ponuke uchádzača: 
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- typ a výrobca svietidiel 
- typ elektrorozvádzačov (výrobca) 

 
8. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 21.01.2016 
2. krycí list 
3. projekt stavby – pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  

(spracovateľ PD: Ing. Anton Horváth, Hlboká 9, 917 01 Trnava – 12/2015) 
4. návrh obchodných podmienok (ZoD) 

 
9. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 
1. krycí list ponuky  s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny a doby realizácie.  
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. ocenený ponukový rozpočet podľa výkazu výmer (príloha č. 1 k ZoD) 
4. doklady podľa bodu č. 7 
5. časový harmonogram prác (príloha č.2 k ZoD) 
6. zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú vykonávať 

 
10. Upozornenie 

- V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 7., nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo. 

  

11. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 05.02.2016 do 13:00 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“ uvedením adresy 
odosielateľa  a heslom   „Iluminácia veže kostola sv. Anny“ osobne alebo  poštovou 

zásielkou na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 
13. 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. 

  
14. 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. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    

- 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/. 

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

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní. 

- uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky 
- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku 

na Zavarskej ceste je 6,70 eur/t bez DPH (max.), zákonný poplatok obci je 0,33 eur/t                   
bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,...). 

- prepravná vzdialenosť je 5 km. V prípade použitia inej certifikovanej skládky na uloženie 
sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky vyššie uvedené! 
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- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9, nie je možné podať námietky v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
 

Dátum :  21.01.2016 

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

      výstavby 
          
 
Prílohy: 1. Krycí list 
  2. Návrh obchodných podmienok (ZoD) 
             3. Projektová dokumentácia  


