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                               Výzva na predloženie cenovej ponuky           

                 na realizáciu služby – vypracovanie projektovej dokumentácie 

 
   v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov                 

(ďalej len „zákon”) a príkazu primátora č. 7/2014   
- zákazka podľa § 9, ods.9  

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO:  00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Ľubica Augustínová              
Obec (mesto):  Trnava  
PSČ:  917 71                            
Ulica a číslo:   Trhová 3                             
Telefón:  033/32 36 112                                  
Elektronická pošta:  lubica.augustinova@trnava.sk 
Fax:   033/3236400       
Internetová adresa : www.trnava.sk  

2.      Názov zákazky (služby) :  

Humanizácia obytného súboru Zátvor, PD 

3.      Miesto dodania služby :      MsÚ Trnava 
  
4.      Rozsah zákazky: 

Projektová dokumentácia  pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá má riešiť  zveľadenie 
a revitalizáciu vytypovaného územia obytného súboru Zátvor. 
Projekt bude vychádzať z vypracovanej štúdie Humanizácia obytného súboru Zátvor v Trnave 
z 12/2008, ktorú vypracoval STAPRING a.s., Nitra, so zohľadnením efektívneho využitia 
jestvujúceho stavu. Štúdia je ideovým zámerom, ktorý sa upresní počas spracovania projektu 
v zmysle súčasných požiadaviek. 
Z predmetu zákazky sa vylúčilo riešenie statickej dopravy  - poschodové parkovisko i ostatné 
parkovacie plochy - časť navrhovaných parkovísk sa už zrealizovala – určené plochy bude projekt 
rešpektovať a ponechajú sa ako rezerva pre pôvodný zámer – v odôvodnených prípadoch  
doplnenia jestvujúcich.  
 
Štúdia rozdeľuje územie na  tri areály podľa obytných blokov 
Funkčne -  priestorový celok  1  

- súvisí zo zmenami v sídle, spôsobenými prechádzaním v danej zóne krížom cez parkovú plochu = 
ťah  smerujúci k OD TESCO  najkratším smerom (nový chodník), v smere trasy je  jestvujúce detské 
ihrisko s čiastočne nevyhovujúcimi prvkami – tie sa zrušia a navrhnú nové vo vekovej kategórii 3-6 
rokov¸ na trávnatom povrchu (nie umelom). Popri  novom chodníku budú osadené parkové lavičky, 
otočené pohľadovo na DI. 

Pre pohybové  aktivity detí, budú novým prvkom ihriskové plochy pružinové hojdačky , šmýkalky a 
kyvadlové prvky, odpovedajúce bezpečnostným predpisom a normám.  DIN 18 035-6 -EN 
1177/1977 - Bezpečnostný povrch detského ihriska, EN 1176 – všeobecné technické požiadavky 
Plochy trávnikov budú obnovené, doplnené o kvalitnú výsadbu dlhodobých kosterných drevín, nie 
len roztrúsených v ploche ale skupinovými výsadbami, ako líniový prvok bude vysadené stromoradie 
popri hlavnom prístupovom chodníku od ulice SALEZIANSKEJ 
 
Funkčne – priestorový celok  2  

- Táto plocha rovnako ako plocha celku 1, je krížom prešliapaná, čo si vyžiada nový chodník, 
poškodené sú porasty a samotný trávnik 

Štúdia uvažuje nevyužívané ihriska s asfaltovým povrchom v návrhu zrušiť a ihriskovú plochu 
presunúť do hornej časti  (za jestvujúce oplotenie susedného areálu) 

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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Nová plocha ihriska (určené pre futbal), bude mať trávnatý povrch = novo založený trávnik 
ihriskového charakteru, odčlenený od verejne prístupných plôch oplotením (drôtené pogumované 
pletivo výšky min 250cm) s možným vstupom len z jednej strany. V blízkosti ihriskovej plochy budú 
osadené parkové lavice – pre divákov a fanúšikov. 

(Odporúčame prehodnotiť tento model, zvážiť opravu a obnovu ihrísk s doplnením obvodového 
oplotenia, prípadne jedného, na ktorom by bolo možné hrať iné loptové hry ako futbal) 

Keďže existencia ihriska predpokladá využívanie priestoru skôr staršími deťmi, je vhodné doplniť 
priestor prvkami pre menšie deti.  

S osadením pítka sa neuvažuje. Jeho umiestnenie nahradí zeleň.  

V celej ploche budú výsadby nových okrasných parkových stromov, listnatých, v kombinácii s 
ihličnatými v pomere max 20 : 1 = 20 listnatých stromov  a jeden ihličnatý. Stredová plocha chodníka 
v blízkosti bude doplnená o okrasnú výsadbu kvitnúcich kríkov. 
Plochy budú doplnené po obnove trávnikov o nové výsadby kosterných a malo korunných drevín, 
plochy malých rozmerov a popri parkoviskách budú novými plochami s plošnou výsadbou nízkych 
kvitnúcich drevín, charakteru  bódendeker. 
 
Funkčne – priestorový celok  3  
 
priamo nadväzuje na celok 2. Pôvodné detské ihrisko sa zdemontuje a nahradí novými hracími 
prvkami pre deti od 5 rokov. Použiť hracie prvky v modernejšom prevedení, v približnom počte, 
vrátane obnovy pieskoviska. Umiestniť i piknikové stoly. 
Uvažované využitie výškového prevýšenia na umiestnenie hracích prvkov sa nebude realizovať, 
v štúdiou určenom rozsahu, keďže je využívaný na zimné hry. 
 
Výsadby novej izolačnej zelene = ako oddelenie plôch detského areálu od okolitej verejnej plochy je 
podmienkou pre bezpečnosť a hygienu detského zariadenia. 

 
Minimálny rozsah objektovej skladby projektovej dokumentácie pre  realizáciu (RP):  

-   geodetické zameranie územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu 
vrátane overenia existencie  inžinierskych sietí u správcov a ich zohľadnenie v projektovej 
dokumentácii 

- jednoduchý anketový prieskum s vyhodnotením, najmä na overenie umiestnenia ihriska 
a likvidácie pôvodných asfaltových plôch (anketový prieskum medzi  rezidentmi môže napomôcť 
dotvoriť  priestor s podporou obyvateľov pri eliminovaní  prípadných dodatočných odmietavých 
postojov) 

- zeleň - sadové úpravy  

- spevnené plochy 

- architektúra a  mobiliár 

- verejné osvetlenie 

- plán organizácie výstavby (POV) 

- návrh plánu užívania verejnej práce 

- rozpočet a  výkaz výmer 
a 

-    odborný autorský dohľad 
 

Odporúčaný  obsah objektovej skladby DSPaR 
 anketový prieskum s vyhodnotením 

zrealizovať a vyhodnotiť jednoduchý anketový prieskum medzi obyvateľmi a nájomníkmi bytových 
domov v okolí spevnených asfaltových plôch za účelom získania väčšinového názoru  pre funkčné 
a vecné riešenie vymedzeného územia (anketové otázky konzultovať s objednávateľom) 

 jednoduchý ideový návrh 
na základe vyhodnotenej ankety a pôvodnej štúdie vypracovať  zjednodušený grafický ideový  
návrh funkčno-priestorového členenia územia,  ktorý  bude po schválení objednávateľom 
podkladom pre projekt 

 drobná architektúra,  mobiliár 
 v rámci navrhnutých tematických sektorov riešiť vybavenosť základnými prvkami mobiliáru, 

nevyhnutnými pre uspokojovanie navrhovaných rekreačných a herných aktivít   
 navrhovaný mobiliár (lavičky,  hracie prvky,  smetné koše....) riešiť ako typový,  spĺňajúci 

príslušné normy 



                                                                                                                                        

 Mesto Trnava                                                                                                                                 3/5 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 zákazka s nízkou hodnotou                                                       v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

 konštrukčnú a materiálovú kvalitu navrhovaného mobiliáru podriadiť jednoduchej údržbe 
a dlhej životnosti,  preferovať prvky s antivandalskou úpravou,  

 riešiť aj  panel či tabuľu pre inštalovanie informačnej tabule a prevádzkového poriadku 
 

 zeleň - sadové úpravy  
 riešiť v zmysle štúdie, avšak sú možné zmeny voči rozsahu či druhovej skladbe  
 v území použiť nové výsadby kosterných a malo korunných drevín i ďalšie typy zelene -  

kry,  trvalky 
 živé ploty, kry použiť na prípadné priestorové členenie územia  pre navrhnuté pobytové 

aktivity 
 v prípade použitia kríkov nevytvárať  rozsiahle plošné  záhony,  ako zdroj zachytávania 

nečistôt 
 záhony trvaliek  použiť v minimálnej miere,  na vytvorenie zaujímavého akcentu  
 druhovú skladbu navrhovaných drevín prispôsobiť prírodným a stanovištným podmienkam 

riešeného územia, geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny použiť max. do 30%,   
nepoužívať  dreviny jedovaté a tŕnité   

 riešiť návrh nevyhnutnej opravy trávnatých plôch, pričom takto opravené trávniky majú 
znášať  zaťaženie navrhovanou oddychovo - relaxačnou,  prípadne rekreačno-športovou  
činnosťou 

 návrh sadových úprav podriadiť  súčasným požiadavkám na vysokú efektivitu a 
ekonomickosť údržby  

 chodníky a spevnené plochy 
 navrhnúť a riešiť len nevyhnutné, funkčne odôvodnené vybudovanie chodníkov  
 pôvodné chodníky  - v prípade poškodeného povrchu sa navrhne výmena povrchu 
 šírka chodníkov,  materiál povrchov a prípadné úpravy jestvujúcich budú  dohodnuté na 

pracovných stretnutiach k rozpracovanej PD   
 odvodnenie chodníkov riešiť do terénu, 
 asfaltové hracie plochy – prepočítať ekonomickú výhodnosť ich odstránenia voči ich 

sanácii 
 riešenie cyklochodníka v nadväznosti na jestvujúci na Veternej ulici, medzi nimi uvažovať  

 verejné osvetlenie – nepredpokladá sa návrh nového, len v prípade potreby preloženie stĺpu VO 
 plán organizácie výstavby (POV) 

 zjednodušený plán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie POV musí 
obsahovať dopravné trasy, zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, ochranu 
jestvujúcich stromov a pod. 

 potrebu prípadného oplotenia pri výstavbe, lávok, prenosného dopravného značenia a pod. 
 návrh plánu užívania verejnej práce 

 v  rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6    
zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 projektant je povinný spolupracovať so zhotoviteľom pri  vypracovaní kontrolného a 
skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení 
neskorších predpisov  

 rozpočet a  výkaz výmer 
 rozpočet a výkaz výmer spracovať po jednotlivých funkčných celkoch, aby bolo možné 

realizovať samostatné jednotlivé dvory,  resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných 
stretnutiach v rámci spracovávania projektu 

 
Kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v 6 vyhotoveniach,  položkový rozpočet a 
a  výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach.  
Všetky súčasti PD je nutné odovzdať aj v elektronickej podobe na CD nosiči v PDF formáte a tiež v 
DWG alebo DGN 
 výkresová časť vo formátoch dgn  (dwg) v súradnicovom systéme S-JTSK a pdf, 
 textová časť vo formáte  Word a pdf,   tabuľková časť Excel,  Word  a pdf. 

 
         Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR         
č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 

- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 

5.   Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
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       Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
 začiatok :               02.09.2014      
 ukončenie :    najneskôr     08.10.2014 
 
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. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. 
Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu 
výzvy. 

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

1. doklad o oprávnení podnikať - fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky, t.j.výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov alebo iné  oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia) 
 

2. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta – architekt, ktorý bude uvedený 
v ZoD, v zmysle zákona NR SR  č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, 
s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby, 
 

3. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný 
projektant  bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť  pre vybrané činnosti v stavebníctve. 
Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 
 

8.         Súťažné podklady tvorí: 
1. výzva na predloženie ponuky 
2. krycí list  ponuky 
3. návrh obchodných podmienok 
4.     štúdia vypracovaná 12/2008, Stapring a.s. Nitra 
5.     výrez z technickej mapy mesta 
6.     fotografie 
 

9. Obsah ponuky : 
             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to : 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky v týždňoch).   

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. doklady podľa bodu č. 7  

 
UPOZORNENIE:  

 Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší 
v poradí v súťaži ! 

Záujemcovia môžu vykonať ohliadku miesta zhotovenia prác, aby získali všetky informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu  a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta 
dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Nevykonanie obhliadky nebude brané ako 
dôvod nepochopenia predmetu zákazky. 

 

10.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 28.08.2013 do 11:00 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“ a heslom                                      

„Humanizácia OS Zátvor“ 
osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk . 
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11. 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. 

 
12.     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..   

- 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) a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9 obstarávateľ si 
preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku,  

-     víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 
- uvádza  cenu poplatku za uloženie sute (zo stavieb realizovaných mestom) na skládku SKO 

Zavarská cesta, t. j. 5,64 eur/tonu bez DPH + 20 % DPH, výška zákonného poplatku obci 
za uloženie na skládke je 0,33 eur/tonu + 20 % DPH. Prepravnú vzdialenosť na skládku bude 
spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.    

 

 

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

                 
                 V Trnave, 14.08.2014 


