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Výzva na predloženie ponuky 
 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona o VO) 

 

 Mesto Trnava v súlade so zákonom § 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, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO:  00 313 114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Útvar verejného obstarávania,  
  Ing. Miroslav Lalík 
Obec (mesto):  Trnava  
PSČ:  917 71                            
Ulica a číslo:   Trhová 3                             
Telefón:  033/3236112                                  
Elektronická pošta:  miroslav.lalik@trnava.sk 
Fax:   033/32 36 400       
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.       Názov zákazky (služby):  

 „Návrh koncepcie obnovy vybraných úsekov mestského opevnenia NKP v MPR 
Trnava“ 

           
3.       Miesto dodania služby:   MsÚ Trnava 
 
4.       Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby nie bežnej na trhu 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 
 

5.      Predpokladaná hodnota zákazky  
         v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
         /2500 eur bez DPH/. 
  
6.  Opis predmetu zákazky:  
 

Predmet a rozsah zákazky:     
Predmetom zákazky je návrh koncepcie obnovy vybraných úsekov mestského opevnenia národnej 
kultúrnej pamiatky (NKP) v Mestskej pamiatkovej rezervácii (MPR) Trnava. 
V  rámci návrhu  koncepcie mestského opevnenia  je potrebné spracovať regulatívy na vybrané 
časti  a to : 
1. Hradobný múr v areáli amfiteátra s JV nárožnou vežou  
2. Lokalita „Dolnej brány“ 

 
Rozsah zákazky:  
Predmetom prác pri vypracovaní predmetu zmluvy bude : 
 - vyhodnotenie  súčasného stavu predmetných úsekov mestského opevnenia (zameranie, 
 architektonicko-historický výskum, archeologický výskum...) 
 - nadefinovanie zásad prezentácie predmetných úsekov mestského opevnenia  
 - varianty možných riešení prezentovaných formou power - pointu  
 - návrh regulatívov zaniknutých častí mestského opevnenia v nadväznosti na stanovenú           
metódu  obnovy stojacich nadzemných častí, priľahlých priestorov manipulačného priestoru 
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a priestoru bývalej priekopy. Regulatívy budú nadväzovať na spracovaný materiál  "Koncepcia 
architektonicko - priestorového dotvorenia mestských priestorov MPR  Trnava" (2016). 
 - zásady pre návrh  iluminácie vybraných úsekov mestského opevnenia, v nadväznosti na  
 pripravovaný materiál „Návrh iluminácie mestského opevnenia NKP v MPR Trnava“ 
Plnenie prác nebude zahŕňať :  
-  vykonávanie prieskumov (statický, stavebno-historický) 

      -  zameriavanie skutočného stavu stavby 
      -  polohopisné a výškopisné zameriavanie pozemkov 
      -  rozmnožovanie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení 

Dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s príslušnými 
dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o dohodnutých  riešeniach medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytnú. 
Návrh bude vypracovaný v slovenskom jazyku.  Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú 
časť: 
- v tlačenej forme v troch vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči dvakrát, vo formáte PDF 
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade s: 
- Príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 
- Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

  Termín odovzdania:          

Do 28.12.2016 

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   
 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. 
Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby.  
 
8. Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo:       
    
Uchádzač predloží v rámci svojej ponuky:  

 krycí list ponuky (príloha) s lehotou plnenia a dodania zákazky a prehlásením uchádzača, 

že: 
 porozumel podmienkam súťaže a požiadavkám verejného obstarávateľa,  
 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.                                                                  

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať 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,  

 zoznam členov projekčného kolektívu a oblasť projektovania, zmluvný zodpovedný projektant 
bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu sú odborne spôsobilí pre 
vybrané činnosti, t. j. každý člen spracovateľského tímu musí mať príslušné oprávnenie pre 
projektovú činnosť  pre požadovaný predmet obstarávania. 

 zoznam referenčných projektov, minimálne dve zákazky podobného rozsahu a charakteru za 
posledných 5 rokov, pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných 
prác, názov investora a jeho kontakt.  Požiadavkou je výber projektanta so skúsenosťou 
projektovaním v pamiatkovom prostredí a s referenciami na spracovanie obdobných 
materiálov.                                                                                                                                                                                  

Uchádzač je povinný pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku dotknutého územia (verejne 
prístupný priestor) za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia tak, aby bolo 
z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.  
 
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  
najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet zákazky verejného obstarávania.  
 

10. Obsah ponuky  
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Uchádzač vo svojej ponuke predloží:  

- Krycí list ponuky  
- cenovú ponuku podpísanú štatutárnych zástupcom,  
- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať danú službu v súlade s bodom 8 tejto výzvy,  
- zoznam členov projekčného kolektívu 

 

11.Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 30.11.2016 do 11:00 hod. 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mestský úrad v Trnave, UtVO/Lalík, Trhová č. 3, 917 71 
Trnava alebo v podateľni MsÚ Trnava.  
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                      
„Návrh koncepcie obnovy vybraných úsekov mestského opevnenia NKP v MPR Trnava“ 
s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 
 

12. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:  

- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil požiadavky verejného 
obstarávateľa,  

- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným 
obstarávateľom na tento účel.  

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené..  
 
13. Doplňujúce informácie: 
- Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky požadované a s nimi súvisiace služby, potrebné pre 

správne vypracovanie projektovej dokumentácie. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami 
v tejto výzvy na predkladanie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude 
oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil v súťaži ako druhý respektíve tretí v poradí. 

- Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie požiadaviek obstarávateľa a výzvy na 
predkladanie ponúk, 

- v  prípade  potreby môže  verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie 
uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní 
bude uchádzačom zaslané e-mailom, 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk,  
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý respektíve tretí v poradí,  
- všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia 

ponúk, 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebude vyhovovať požiadavkám 

vereného obstarávania, nakoľko sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o VO nie 

je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. podať námietky. 
- s úspešným uchádzačom bude uzavretý obchodný vzťah na základe objednávky. 
 
Prílohy výzvy na predkladanie ponúk: 

- krycí list ponuky 
- fotodokumentácia 
- ortofotomapa s vyznačením 2 lokalít riešenia 

 
V Trnave, dňa 16.11.2016 
 
 
 
Spracoval: Ing. Miroslav Lalík, v.r.                                        Schválil: Bc. Marcela Branišová, v. r. 
útvar verejného obstarávania                                                       poverená vedením útvaru 

 verejného obstarávania 


