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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Trhová 3, 917 71 Trnava

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Béreš

Telefón: +421 333236134

Fax: +421 333236400

E-mail: dusan.beres@trnava.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.trnava.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.trnava.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uveďte)

Iný predmet (špecifikujte): samospráva



I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Univerzitný parčík v Trnave

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

Uskutočnenie prác.

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Priestor v
súbehu ulíc Hornopotočná a Pekárska v centrálnej mestskej zóne
Trnava.

NUTS kód:

SK021.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je realizácia stavby Univerzitný parčík v Trnave.
Cieľom výstavby je vytvorenie viacfunkčnej zóny relaxu a oddychu v
stavebne veľmi exponovanej polohe v centre mesta. Návrh je riešený
tak, aby priestor využívala čo najširšia veková štruktúra obyvateľstva.
Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii
pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorú spracoval Ing. arch. Viliam
Čuperka FAN-ARCH Trnava. Stavba je členená na dve etapy. Prvá
etapa rieši výstavbu parčíka na pozemkoch v majetku mesta a druhá
rieši časť parčíka na pozemkoch súkromnej osoby.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45236250-7. 
Doplnkový slovník: IA15-1. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Univerzitný parčík v Trnave I. etapa: Predmetom výstavby je v rámci
prvej etapy vybudovanie chodníkovej fontány, ktorá bude umiestnená



v strede navrhovaného parčíka a bude dominantným prvkom parčíka.
Pôdorysne bude mať tvar kruhu s polomerom 3,00 m, jednotlivé
trysky budú podsvietené leddiodovými svietidlami. Ďalej budú
vybudované chodníky a spevnené plochy v parčíku medzi ulicami
Pekárska a Hornopotočná v Trnave. Jestvujúci chodník pozdĺž okraja
západnej a východnej časti pozemku bude zrekonštruovaný a jeho
pôvodná funkcia bude zachovaná. Chodník bude vybúraný a
zrekonštruovaný v jednotnej šírke 2,25 m. Samotný park bude tvorený
tromi chodníkmi vetva A,B a C šírky 3,0 m, vedenými naprieč plochou
s križovaním v strede a pripojením na tranzitný chodník. V mieste
križovania chodníkov bude vytvorená kruhová spevnená plocha pre
osadenie fontány. Medzi severnými stranami vetiev A a C bude
vybudované pódium šírky 2,15 m a dĺžky 10,3 m. Okolo stredného
kruhu bude vybudovaný prstenec šírky 5,3 m, ktorý bude plniť funkciu
oddychovej plochy s lavičkami. V rámci drobnej architektúry budú
osadené lavičky, smetné koše, konštrukcie pre popínavú zeleň a picia
fontána. Picia fontánka bude napojená na centrálny vodovod. Pre
napojenie kruhovej fontány a závlahy priľahlej zelene bude
vyhotovená vŕtaná studňa. Odkanalizovanie odpadovej vody z picej
fontánky, fontány a zadnej časti spevnenej plochy okolo fontány je
riešené gravitačnou kanalizáciou zaústenou do verejnej kanalizácie.
Súčasťou výstavby bude aj vybudovanie verejného osvetlenia parčíka
a sadovníckych úprav so zavlažovacím systémom. Univerzitný parčík
v Trnave II. etapa: Predmetom výstavby v rámci druhej etapy je
dobudovanie časti parčíka, ktorá bude zrealizovaná na pozemku,
ktorý je v súčasnej dobe v súkromnom vlastníctve. Po doriešení
majetkovoprávnych vzťahov sa dobudujú chodníky, doplnia sa
lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie a príslušná zeleň.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 359000,0000 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 2

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka je stanovená vo výške 17 000,- eur, slovom
sedemnásťtisíc eur, spôsob zloženia je uvedený v súťažných
podkladoch.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 



Predmet obstarávania bude financovaný finančnými prostriedkami z
rozpočtu mesta Trnava v súlade s obchodnými zvyklosťami a
podrobne bude uvedený v súťažných podkladoch. Obstarávateľ si
vyhradzuje právo vyplatiť zádržné až po odovzdaní stavebného diela,
resp. po odstránení vád a nedorobkov. Zádržné stanovuje
obstarávateľ na 10% z celkovej ceny diela. Obstarávateľ neposkytuje
preddavky a zálohy, platby sa budú realizovať mesačne podľa
skutočne vykonaných prác, resp. po skončení stavby alebo jej časti.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 
Ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov,
vytvorenie právnych vzťahov sa bude vyžadovať v tom prípade, ak
bude ponuka prijatá a vytvorenie právnych vzťahov bude potrebné z
dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže
ich.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží doklady v zmysle
ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a), t.j. vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje záväzky alebo
prísľub banky (pobočky zahraničnej banky) o poskytnutí úveru
klientovi vo výške 100 000 eur.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné
informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na
poskytnutie prác, t. j. doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b), c), g), i) a j)
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že v
priebehu rokov 2007-2011 realizoval stavebné práce v celkovom
objeme v min. hodnote 600 000,- eur bez DPH. Na preukázanie
uvedenej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ akceptovať len
zákazky minimálnej hodnoty 60 000,- eur bez DPH. Pod stavebnými
prácami rovnakého charakteru sa rozumejú stavby v rovnakom alebo
podobnom rozsahu a techn. zložitosti ako je predmet zákazky.
Zoznam má obsahovať: a) druh realizovaných prác, b) zmluvnú cenu
zákazky v eur bez DPH, c) miesto uskutočnenia prác, d) lehotu
uskutočnenia prác, e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa



obchodných podmienok, ak odberateľom: bol verejný obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač
vyhlásením o ich uskutočnení. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené
v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro
použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v
príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti,
rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti,
t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej
mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, s doložením
dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných
stavebných prác - inžinierske stavby v zmysle Stavebného zákona
č.50/1976 Zb. a zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku a podpisom
príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne
osvedčené kópie). Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a
rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom
štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
Stavbyvedúci uchádzača musí mať min. 5 rokov praxe, z toho 3 roky
zastával podobnú funkciu a musí mať preukázateľnú kvalifikáciu,
týkajúcu sa prác podobného charakteru ako je predmet zákazky. v
zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu
obsahujúcu: 1. Funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti -
funkcia na stavbe; 2. Vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
názov školy, dátum ukončenia školy; 3. iné odborné vzdelanie:
škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum; 4. Odborná
prax: celková prax (roky), na podobných zmluvách (roky), v
navrhovanej funkcii (roky), zamestnávateľ od/do, pracovné zaradenie/
funkcia, kontakt (tel., e-mail). Údaje o strojovom a technickom
vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác. Uchádzač môže na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26



ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti bude elektronicky zaslaná
pozvánka resp. výzva na účasť v elektronickej aukcii (EA) so všetkými
potrebnými informáciami, týkajúcimi sa pripojenia, prihlásenia sa,
pričom súčasťou je i návod na používanie a pracovanie s ponukou.
Predpokladané termíny: Dňa 13.6.2012 o 9:00 hod. začne zadávacie
kolo, počas ktorého uchádzači vložia svoje východiskové hodnoty z
ponuky predloženej v papierovej forme. Súťažné kolo sa začne dňa
15.6.2012 o 9:00 hod., pričom predpokladaná dĺžka kola je 20 minút.
Kolo bude predĺžené o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v
posledných dvoch minútach. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
posunúť termín elektronickej aukcie z dôvodu kontroly ponúk,
prípadného vysvetľovania. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
OIV/36816/2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 16. 5. 2012. Čas: 15.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť



Dátum: 28. 5. 2012. Čas: 10.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 15. 8. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 28. 5. 2012. Čas: 10.30 h. 

Miesto: Trnava, Radnica, Hlavná ulica č. 1, zasadacia miestosť
primátora, poschodie prevé, číslo miestnosti R 21.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Pri otváraní obálok
s ponukami sa neuplatňuje § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Na
otváraní obálok sa nemôžu zúčastniť zástupcovia uchádzača, nakoľko
sa ponuky spĺňajúce podmienky účasti budú ďalej vyhodnocovať
elektronickou aukciou.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z
predložených ponúk v prípade, ak cena úspešnej ponuky presiahne
výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného
obstarávateľa na predmet zákazky, alebo ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola verejná súťaž vyhlásená a nebolo možné
ich predvídať. V prípade, že nebude uzavretá zmluva o dielo s
víťazným uchádzačom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo prijať
ponuku uchádzača, ktorí sa umiestnil v ďalšom poradí. Ak úspešný
uchádzač, s ktorým bola uzavretá zmluva, stratí v priebehu jej plnenia
schopnosť plniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo vstúpiť do rokovacieho konania bez zverejnenia o uzavretí
zmluvy s uchádzačom, ktorého ponuka sa pri vyhodnotení umiestnila
ako druhá v poradí. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné
podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na
adresu Mestský úrad v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava alebo
osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave. Súťažné podklady
budú poskytnuté osobne alebo zaslané poštovou zásielkou. V prípade
osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne v
pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 11,30 hod a 12,30 - 15,00
hod., v piatok vždy do 14,00 hod., po vopred telefonicky dohodnutom
termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I.1). Žiadosť musí
obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej



doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje poskytnutie súťažných
podkladov, názov predmetu zákazky, meno zodpovedného
pracovníka (kontaktnej osoby) vrátane jeho telefónneho čísla a
spôsob prevzatia súťažných podkladov (zaslanie poštou alebo
osobné prevzatie). V prípade, ak záujemca pošle oskenovanú žiadosť
e-mailom, verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie žiadosti
prostredníctvom pošty do troch dní odo dňa zaslania žiadosti e-
mailom. Odôvodnenie požiadaviek technickej spôsobilosti: v záujme
verejného obstarávateľa je výber zodpovedného zhotoviteľa so
skúsenosťami vo výstavbe podobného rozsahu. Verejný obstarávateľ
požaduje v ponuke doložiť: verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle oznámenia o vyhlásení
metódy verejného obstarávania požaduje, aby uchádzač uviedol
mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí
budú zodpovední za plnenie zmluvy na samostatnom liste ponuky. V
prípade ak použije doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov
vydaného ÚVO, je povinný v ponuke predložiť aj úradne overenú
fotokópiu dokladu, ktorou preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v
mene uchádzača, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania
ponúk (napr. overený výpis z obchodného registra a pod.) doklad o
zložení zábezpeky v zmysle súťažných podkladov . Upozornenie!!!!!!
Počas výkopových prác na jednotlivých konštrukciách diela sa
uskutoční záverečná etapa archeologického výskumu, ktorý bude
pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a
prípadnej následnej záchrany a dokumentácie archeologických
nálezov počas prebiehajúcich zemných prác stavby. Zhotoviteľ diela
bude povinný umožniť oprávneným osobám (archeológ, odborní
pracovníci KPÚ) vykonať archeologický výskum a zároveň byť súčinný
pri súvisiacich prácach. V prípade, že archeologické práce budú trvať
dlhšie ako 5 pracovných dní, zhotoviteľ je oprávnený rokovať o
predĺžení lehoty výstavby diela o primeraný čas vzniknutej výluky.
Realizácia II. etapy je podmienená majetkovo-právnym usporiadaním
resp. písomnou dohodou investora a majiteľa pozemku, ktorá musí
nastať do 12 mesiacov od ukončenia realizácie I. etapy. Pokiaľ tak
nenastane, ktorákoľvek zmluvná strana môže od zmluvy o dielo
odstúpiť bez vznesenia ďalších nárokov voči svojim zmluvným
partnerom.
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