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V Trnave, 14. 10. 2016 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Mesto Trnava  v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku 

verejného obstarávania. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov :  Mesto Trnava 
Sídlo:  Hlavná 1, 917  71  Trnava 
IČO :  00313114 
Zastúpenie:  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku:  Ing. Veronika Vašková, útvar verejného 
obstarávania, veronika.vaskova@trnava.sk 
 

2. Názov zákazky:  

„Ornitologický prieskum – Malometrážne byty na Clementisovej ul., Trnava“ 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava 
 

4. Čas trvania zmluvy (zákazky):  
Predpokladaná hodnota realizácie: 5 pracovných dní odo dňa obdržania objednávky 
 

5. Druh zákazky: služby 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: podľa § 5 ods.4 zákona o VO 
 

7. Kód CPV:  90721700-4 Služby na ochranu ohrozených druhov 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Trnava.  
Preddavky nebudú poskytované.  

 

9. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je vykonanie ornitologického prieskumu na objekte Strediska sociálnej 
starostlivosti na ulici Vl. Clementisa 51 v Trnave pred jeho modernizáciou.  
Je potrebné zistiť, či sa na predmetnom bytovom dome vyskytujú chránené živočíchy (najmä 
netopiere a vtáky), a to formou odborného posudku spôsobilej osoby alebo organizácie.  
 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú 
obhliadku dotknutého priestoru. Fyzickú obhliadku je možné vykonať po telefonickom 
dohovore so správcom objektu Mgr. Hábelom na tel. čísle: 033/32 36 615 (obhliadku hlásiť 
min. 1 deň vopred). 
 

Priložené podklady:  - vyjadrenie Okresného úradu ŽP, kde je definovaná povinnosť   
   realizovať ornitologický prieskum, 

    - sprievodná a technická správa, 
    - situácia, pohľady. 
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10. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk : najnižšia cena v EUR s DPH  
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky.  
Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 

 

11. Stanovenie zmluvných podmienok:   
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 
 

12. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:  
Do 21. októbra 2016 do 10:00  
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ponuka bude doručená poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného 

mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž -neotvárať“ 

a názvom zákazky „Ornitologický prieskum – Malometrážne byty na Clementisovej ul., 

Trnava“. 
 

13. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať danú  službu 
preukázané kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Dokladom môže byť výpis zo 
živnostenského registra, výpis z obchodného registra alebo iné než živnostenské 
oprávnenie, vydané  podľa osobitných predpisov (postačuje aj aktuálny elektronický výpis). 
 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v €. Cenová ponuka musí zahŕňať všetky 
náklady na predmet zákazky. Zákazka nie je rozdelená časti. 

 

15. Vyhotovenie ponuky:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa 
predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku).  

 

16. Obsah ponuky: 
- Krycí list ponuky (vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača), 
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 13. tejto výzvy. 

 

17. Náklady na ponuku:  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  
obstarávania. 

 

18. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom   
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že  prijíma 
jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu (resp. zašle objednávku), ostatným pošle 
oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola 
prijatá. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým 
uchádzačom. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude 
obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.  
Proti  rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní.  
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 
jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku  
finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

 
 
 
 S pozdravom 
 
 

 

  

 
Bc. Marcela Branišová, v. r.  
poverená vedením ÚTVO 

 

  

 
 
 

  

  

 

 


