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VÝZVA 
na predloženie ponuky 

zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie:      Mesto Trnava 

Adresa organizácie: Hlavná 1, 917 71 Trnava 

IČO:                               00 313 114 

Krajina:                         Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: www.trnava.sk 

Adresa profilu verejného obst.:  

Kontaktné miesto: MsÚ v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3,  

 917 71 Trnava 

Kontaktná osoba:           Ing. Dušan Béreš 

Telefón:                          033 3236 134 

       E-mail:                             dusan.beres@trnava.sk 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

 

II. OPIS 

Názov zákazky: Poskytovanie poradenských a administrátorských služieb pri zabezpečení verejného 
obstarávania na zhotoviteľa diela 

Druh zákazky: Služby 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Trnava 

Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských a administrátorských služieb pri 
zabezpečení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení  a odborných poradenských služieb pri príprave 
špecifikácie predmetu zákazky a zostavením súťažných podmienok v rámci investičnej akcie 
„Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici v Trnave“. Predpokladaný postup: podlimitná zákazka 
na stavebné práce. 

Poskytovanie služieb zahŕňa najmä: 
o konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky, 
o  konzultácie pri príprave technickej špecifikácie predmetu zákazky, t.j. pri príprave 

špecifikácie diela v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, 
o konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od 

objednávateľa (podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky, návrh 
obchodných podmienok, požiadavky verejného obstarávateľa smerujúce k určeniu 
podmienok účasti a k spôsobu vyhodnotenia ponúk), 

o vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do relevantného 
vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ), 

o vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a 
čestných vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany 
verejného obstarávateľa, 
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o účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena 
komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie, 

o spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie 
sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom, 

o vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť 
alebo ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní a vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom, 

o účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie, 
vrátane posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky v zmysle technickej 
špecifikácie predmetu zákazky, 

o spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia a 
doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o 
vysvetlenie a doplnenie ponúk, 

o spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk, 
o spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok, 
o vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk, 
o vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka 

(Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ), 
o príprava podkladov na realizáciu elektronickej aukcie. 

 

 

II. A OPIS PREDMETNEJ INVESTIČNEJ AKCIE 
 

Rekonštrukcia  mostu  na  Radlinského ulici 
 
Rieka Trnávka sčasti lemuje centrálnu mestskú zónu, uvedený most na Radlinského ulici je   vstupom 
do zóny zo západnej strany. Most je tiež súčasťou riadenej križovatky s ul. Hospodárska (je jedným 
„ramenom“ križovatky),  ktorá je vyťaženou dopravnou tepnou mesta. Na vozovke premostenia 
dochádza k radeniu vozidiel pred touto križovatkou. 
 
Vizuálne vnímaný jeden most sú  v podstate  dva mosty (most pod komunikáciou a most pod 
chodníkom) s rôznou dobou vzniku a konštrukcie. 
 
Vypracovaná diagnostika z roku 2011 vyhodnotila ich stavebný  stav a zaradila ich podľa stupňa 
hodnotenia porúch : most pod komunikáciou - stupeň V. zo VII., stav zlý, most pod chodníkom stupeň 
VI., stav veľmi zlý. Tento most odporúčal spracovateľ diagnostiky zbúrať a nahradiť novým. 
 
Projekt rekonštrukcie z roku 2013 zohľadnil  zámer mesta rozšíriť mostné teleso o ďalší jazdný pruh, 
aby sa  most - ako vstupná brána do centrálnej mestskej zóny (ktorá je zároveň mestskou 
pamiatkovou rezerváciou) stal priepustnejším i pre autobusovú dopravu s turistami. 
 
Projektové riešenie rekonštrukcie  mostu - vzhľadom na problematické napojenie nového mostu (pod 
chodníkom) so sanovaným (pod komunikáciou) i nákladné prekládky existujúcich samonosných 
vedení IS spočíva v  nahradení oboch jestvujúcich mostov jednou novou jednotnou mostnou 
konštrukciou, ktorá spĺňa technické i šírkové parametre a umožní posun mostu tak, aby sa nemuseli 
prekladať samonosné vedenia IS v existujúcich betónových kanáloch a tým zvyšovať náklady stavby.  
S rekonštrukciou mosta sa zároveň bude sanovať i lávka pre peších, ktorá je samostatnou pešou 
komunikáciou.  
V súčasnosti sa  intenzívne zabezpečujú vyjadrenia správcov sietí a orgánov štátnej správy    
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Rozpočtový náklad stavby z PD: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Možnosť predloženia ponuky:  

Iba na celý predmet zákazky. 

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  

Nie. 

 

Jazyk ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 000,- EUR bez DPH 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum:  22.04.2014 (utorok) 
Čas:    10:00 hod. 

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy. Ponuky 
musia byť predložené v uzavretej obálke s označením „Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici 
v Trnave – poradenské služby a nápisom „NEOTVÁRAŤ“. 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2014 

 

stavebný objekt náklad v eurách 

komunikácie 164 900 

most (vrátane spodnej stavby) 413 000 

lávka pre peších 55 232 

úprava a preloženie inžinierskych sietí v rámci 
mostu 

216 604 

spolu 849 736 
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IV. OBSAH PONUKY 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov alebo výpis z obchodného registra). 

2. Referencie na poskytnuté služby v oblasti poradenských služieb pri realizácii verejného 
obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek, preukazujúce skúsenosti v poskytovaní 
odborných poradenských a administrátorských služieb v oblasti verejného obstarávania 
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. a skúsenosti s poskytovaním odborných poradenských 
služieb v oblasti prípravy technických špecifikácií pre obstarávanie zhotoviteľa stavebných 
prác a v oblasti vyhodnocovania ponúk, najmä splnenia požiadaviek obstarávateľa. 

Predložené referencie musia preukazovať skúsenosti uchádzača za posledné tri roky (t.j. 36 
mesiacov do lehoty na predloženie ponuky). Súhrnná hodnota referenčných plnení musí byť 
minimálne 15 000,- eur bez DPH. Referencie musia byť potvrdené odberateľom, pokiaľ nie je 
možné z objektívnych dôvodov získať potvrdenie odberateľa, potvrdí referencie uchádzač 
prehlásením o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií, týkajúcich sa referencií.  

3. Nacenený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. 
4. Návrh zmluvy na predmet zákazky, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH 

 

VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Doba dodania predmetu zákazky:   

5 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy, resp. v závislosti od priebehu verejného obstarávania 
s predpokladaným ukončením do 31.12.2014. 

 

Typ zmluvy: 

Mandátna zmluva 

 

Obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava. Vlastná platba bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, 
splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, nakoľko je pred úhradou verejný 
obstarávateľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace s realizáciou na administratívnu kontrolu. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných 
prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať 
žiadnu ponuku. 

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 08.04.2014 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Béreš, v.r.  

vedúci odboru 


