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                                        Výzva na predloženie ponuky 
             v rámci výberu dodávateľa služby 

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. 7/2014   

- zákazka podľa § 9 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava,                                            
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Ing. Dušan Béreš, Ing. Monika Heregová 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová č. 3 
Telefón: 033/32 36 134, 033/32 36 112 
Fax: 033/32 36 400   
Elektronická pošta: dusan.beres@trnava.sk, monika.heregova@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky podľa § 9 (služby):  

Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa  
– výkon technického dozoru investora (stavebný dozor) stavby.  

                                                               
3. Opis prác:  

 
Predmetom súťaže je poskytovanie služieb technického dozoru investora pri realizácii stavby 
(ďalej „stavebný dozor“)  „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa“. 
Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentácie, ktorej autorom je ARGUS-DS s.r.o., 
Ing. Igor Ševčík, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu 
stykovej križovatky Bratislavská – Strojárenská na okružnú križovatku, rekonštrukciu MK 
Strojárenská v úseku 40m, ochranu a preložky jestvujúcich inžinierskych sietí v oblasti 
križovatky a realizáciu nového verejného osvetlenia. 
 
Riešené budú minimálne tieto stavebné objekty: 
SO 00  Príprava územia        
SO 01  Úpravy na ceste I/61        
SO 02  Miestne komunikácie        
SO 04  Preložky vodovodu        
SO 06  Verejné osvetlenie        
SO 07  Ochrana SLP káblov        
SO 08  Preložka VN vedenia 
a súvisiace práce spojené s POV a ostatnými doplnkovými prácami stavby 
 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že výstavba bude realizovaná plnohodnotnou 
dvojzmennou pracovnou dobou – výstavbou diela (pondelok až sobota 06.00-14.00 
a 14.00-22.00 hod.). Počas doby výstavby bude poskytovateľ služby povinný zabezpečiť 
trvalý výkon dozornej činnosti na stavbe. 

 
4.     Miesto dodania výkonu technického dozoru investora stavby:      

 
Ulica Bratislavská a Strojárenská v Trnave  
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5.      Rozsah zákazky:  
          

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii stykovej križovatky na 
okružnú. Predpokladaná hodnota stavebných prác je 580 tis. eur bez DPH. Predpokladaná 
doba realizácie stavebných prác je 54 pracovných dní plnohodnotnou dvojzmennou pracovnou 
dobou – výstavbou diela /cena diela a termín realizácie vychádza z úspešnej ponuky 
výberového konania na zhotoviteľa diela/. Služby tvoriace predmet zákazky budú úspešným 
uchádzačom (mandatárom) poskytované odo dňa účinnosti mandátnej zmluvy do termínu 
ukončenia stavebných prác a realizácie zákazky, pričom ukončením realizácie zákazky sa 
rozumie kolaudačné konanie a v ňom vydané kolaudačné rozhodnutie po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti a protokolárne odovzdanie dokumentácie stavby mandantovi. Termín uzavretia 
mandátnej zmluvy resp. nadobudnutia jej účinnosti bude min. 7 dní pred uzavretím zmluvy o 
dielo so zhotoviteľom stavby. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na 
predmet zákazky stavebného dozoru má k dispozícii skúsených a kvalifikovaných technikov.  
Verejný obstarávateľ požaduje na stavbe vykonávať trvalý stavebný dozor s hlavným 
stavebným dozorom a plnohodnotným asistentom hlavného stavebného dozora 
(dvojzmenná pracovná doba). 
Od každého technika sa vyžaduje minimálne 3-ročná odborná prax v poskytovaní služieb 
v oblasti: výkon stavebného dozoru pri výstavbe dopravných stavieb.    

 
6.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok:       od 09/2014  
 ukončenie:  do 12/2014 (úprava termínu je možná v závislosti od termínu realizácie 

stavby) 
 
7.   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. Mandatárovi budú uhradené na základe výkazu vykonanej služby na daný predmet 
zákazky.  
 

8.     Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo:          

Každý uchádzač môže predložiť ponuku v jednom vyhotovení (originál). Odporúča sa, aby 
jednotlivé listy ponuky boli označené poradovým číslom a pevne zviazané, aby nedošlo 
k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky. 

 Uchádzač predloží:                                                                                        

- doklad o oprávnení podnikať (pre hlavného stavebného dozora a pre asistenta hlavného 
stavebného dozora) – dokument s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t. j. 
kópiu výpisu z obchodného registra alebo doklad uchádzača, že spĺňa náležitosti na 
vykonávanie technického dozoru investora, odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 
Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
zákona č. 236/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavebný dozor 
s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby alebo v prípade záujemcu 
z inej krajiny ako Slovenská republika bude obstarávateľ akceptovať aj iné obdobné 
doklady preukazujúce požadovanú odbornosť (vydávané v krajine sídla záujemcu), 

- životopis, v ktorom okrem osobných identifikačných údajov bude uvedená odborná prax 
s uvedením dĺžky od-do a zamestnávateľa/prípadne iného titulu výkonu odborného dozoru 
(osobitne pre hlavného stavebného dozora a pre asistenta hlavného stavebného dozora), 

- zoznam min. 3 referencií podobného charakteru a rozsahu. Je potrebné uviesť názov 
sídla investora predmetnej stavby (obchodné meno), názov a charakteristiku akcie, objem 
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diela v eurách, rok začatia a ukončenia výstavby predmetného diela, meno a telefónne 
číslo kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie.                                                                                                                                                                                                                      

 
9.      Súťažné podklady:      
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého priestoru za účelom 
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov budúceho staveniska tak, aby 
bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.  
Projektovú dokumentáciu je možné si preštudovať osobne na Mestskom úrade v Trnave, 
odbor investičnej výstavby. Je potrebné si termín vopred dohodnúť telefonicky 
s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 tejto výzvy.  
Kompletnú projektovú dokumentáciu poskytne verejný obstarávateľ do rúk až víťaznému 
uchádzačovi. 
 

10.    Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

 krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny bez a s DPH a doby výkonu 
služby  

 prehlásenie uchádzača že: 
 súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh MZ) predloženými 

vyhlasovateľom  
 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

 doklady podľa bodu č. 8 v písomnej forme 
 

Upozornenie: v prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady, nebude jeho ponuka 
hodnotená a tento uchádzač nebude prizvaný k podpisu mandátnej zmluvy. 
 

11. Spôsob spracovania cenovej ponuky: 

Uchádzač predloží štruktúrovanú cenu za požadované služby, v ktorej jednoznačne 
vyšpecifikuje jednotlivé položky ponukovej ceny.  
Napr.: 
Výkon TDI (stavebného dozoru)     ........................eur 
Náklady na dopravu      ........................eur 
Náklady na prenájom kancelárskych priestorov    ........................eur 
Náklady na ............................     ........................eur 

Celková ponuková cena s DPH     ........................eur 
 

 
12. 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. Ponuková cena musí obsahovať všetky súvisiace náklady poskytovateľa 
služby s výkonom dozornej činnosti na stavbe /2-zmenná pracovná doba/, najmä náklady na 
poistenie, náklady za prenájom kancelárie, vybavenie kancelárie /nábytok, kopírka A3, PC 
a pod./, spotrebované médiá a služby, náklady na telefón, internet, dopravu a podobne. 

 
13.   Termín predloženia ponúk: 
 

do 14.8.2014 do 13:00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej 
výstavby, kanc. č. 112 alebo v podateľni MsÚ Trnava. 
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Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom „Okružná 
križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, 1. etapa – výkon technického dozoru 
investora (stavebný dozor) stavby“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo 
poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 

 
14.    Návrh zmluvných podmienok: 
 

1. Uchádzač predloží návrh podmienok mandátnej zmluvy v jednom vyhotovení podpísaný 
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch, spracovaný podľa bodu 4 tejto časti a podľa § 566 až § 576 Obchodného 
zákonníka. 

2. Uchádzačom predložený dokument vo forme návrhu mandátnej zmluvy musí obsahovať 
všetky zmluvné podmienky obstarávateľa, uchádzač vyplní označené miesta (..............) 
v návrhu mandátnej zmluvy. 

3. Minimálne zmluvné podmienky, uvedené v tejto časti a doplnené údajmi z ponuky 
úspešného uchádzača, budú súčasťou mandátnej zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí 
ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa spravujú podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

4. Uzavretá mandátna zmluva nesmie byť v rozpore s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. 

 
15.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

 Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z., pre zákazku podľa § 9,  

- 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,  

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak nepríde k podpisu zmluvy 
o dielo s vybratým dodávateľom stavby a v prípade nerealizovania predmetnej stavby, 

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

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

- odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie a zoznámiť sa so všetkými 
okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- písomne oboznámi uchádzača o úspešnosti, resp. neúspešnosti jeho ponuky, 
- s vybratým uchádzačom bude uzavretá mandátna zmluva, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa § 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:  07.08.2014 

 
 
 Ing. Dušan Béreš, v.r.     
  vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
Prílohy: 

- návrh mandátnej zmluvy 
- krycí list ponuky 
- celková situácia stavby z PD 


