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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: Tovary.

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): MsÚ v Trnave, Trhová č. 3, 917 71
Trnava

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bodišová

Telefón: +421 333236107

Fax: +421 333236400

E-mail: zuzana.bodisova@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 
Dodávka parkovacieho závorového systému na parkovisko na
Starohájskej ulici v Trnave.

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

Kúpa.

Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Trnava parkovisko na
Starohájskej ulici v Trnave

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 dodávka závorového systému vrátane
dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a dodávky 1800 ks
čipových mincí a 5 kotúčov papiera do tlačiarne do automatickej
pokladne. 2. Opis predmetu zákazky : 2.1 Súčasný stav Parkovisko,
na ktorom bude závorový systém nainštalovaný sa nachádza v
Trnave, na ulici Starohájska. Na parkovisko sú dva vstupy
jednosmerný a obojsmerný. Z jednosmerného vstupu je zriadený
vjazd vozidiel do parkovacieho domu, ktorý má svoj vlastný závorový
systém. Vzhľadom na skutočnosť, že rezidenti parkovacieho domu
budú musieť prechádzať cez závorový systém, ktorý je predmetom
tohto obstarávania, je nutné aby si uchádzač preveril, aký systém je
použitý v parkovacom dome z dôvodu, že obstarávaný systém bude
musieť pracovať aj s parkovacím médiom využívaným v parkovacom
dome (systém využíva bezkontaktnú technológiu - EM-Marin 125
KHz). Situácia a technická špecifikácia závorového systému je
podrobne uvedená v súťažných podkladoch časť B/-Opis predmetu
zákazky.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34996300-8. 

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

Jeden závorový parkovací systém

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 65000,0000 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v intervale .

Začatie: 1. 10. 2012

Ukončenie: 11. 11. 2012

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 3 000 eur. Spôsoby a podmienky
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch bode č. 15.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa. Faktúra za dodanie parkovacieho
závorového systému bude vystavená po skončení skúšobnej
prevádzky 21 kalendárnych dní po podpísaní preberacieho protokolu.
Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Zaplatením faktúry za predmet plnenia zmluvy sa objednávateľ stáva
jeho vlastníkom.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 

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

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
podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ich splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich
overených fotokópií požado- vaných v bodoch 1.1.1 až 1.1.6, ktoré



musia byť súčasťou ponuky : 1.1.1 - Výpis z registra trestov alebo
rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správ- nym
orgánom v krajine sídla uchádzača nie starší ako tri mesiace , že
nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na
ktorú je vydané živnosten- ské oprávnenie alebo iné než živnostenské
oprávnenie podľa osobitných predpisov, právnická osoba predloží
výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán
alebo sú členmi štatutárneho orgánu uchádzača. 1.1.2 - Potvrdenie (
nia ) príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným
súdom alebo správnym orgánom v krajine sídla uchádzača nie staršie
ako tri mesiace, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Nie je voči
uchádzačovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v
likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku. 1.1.3 - Potvrdenie Sociálnej
poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov nemo-
cenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia nie staršie ako tri
mesiace , že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine
sídla uchádzač evidované nedoplatky poistného na nemocenské
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa
vykonávajú výkonom rozhodnutia, 1.1.4 - Potvrdenie príslušnej
zdravotnej poisťovne (poisťovní), v ktorých je uchádzač evidovaný v
evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ,
že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.1.5 - Potvrdenie príslušného
daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v
Slovenskej republike alebo krajine svojho sídla evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.1.6 - Doklad o
oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname
vedenom profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa
predpisov svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie
požadovaného predmetu zákazky. 1.2 Uchádzač zapísaný v zozname
podnikateľov pre verejné obstarávanie, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 až 1.1.6
nahradiť predložením úradne overenej kópie platného potvrdenia o
jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zá- kona o verejnom
obstarávaní. 1.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a



krajina jeho sídla niektoré z dokladov požado- vaných v bodoch 1.1.1
až 1.1.6 nevydáva, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 2.1 Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické
postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z
hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný
riadne plniť takúto zmluvu/ ako dôkazy, že v predchádzajúcom období
mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo
aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich
zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným úverovým
prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv,
resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k finančným
úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške
postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. 2.2
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:
2.2.1 Vyjadrením banky, alebo pobočky zahraničnej banky o
schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vyjadrenie musí
obsahovať nasledovné informácie, že : - uchádzač nebol za
predchádzajúci kalendárny rok 2011 v debete, - v prípade splácania
úveru dodržiava splátkový kalendár, - jeho bežný účet nebol
predmetom exekúcie Vyjadrenie uchádzač doloží v originálnom
vyhotovení alebo úradne overenou kópiou tohto doku- mentu nie
staršieho ako tri mesiace v zmysle § 27 ods.1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní. Výpis z účtu sa za vyjadrenie banky
nepovažuje. 2.2.2 Prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za
posledné tri hospodárske roky (2009 2011), za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Prehľad o
celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate doloží
uchádzač výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch a
výdavkoch potvrdený daňovým úradom a predložený ako úradne
osvedčená kópia. V prípade ak uchádzač nemá k dispozícii výkaz
ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2011,
predloží čestné prehlásenie o výške dosiahnutého obratu v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka za rok 2011. Z predložených dokladov
za každý z posledných troch rokov osobitne musí byť zrejmý a
jednoznačný obrat - výrazne označený. Ak uchádzač nemá sídlo v
Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektorý z
uvedených dokladov, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný doklad
vydaný podľa predpisov platných v krajine jeho sídla Uchádzač musí
preukázať, že dosiahol v rokoch 2009,2010,2011 obrat v každom roku



minimálne 70 000 eur resp. ekvivalent tejto hodnoty v inej mene
prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej banke
Slovenska k 31.12.2011 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti
podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní : Preukázanie
skutočnosti, že uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a
finančného postavenia schopný riadne plniť zmluvu, ktorá bude
výsledkom procesu verejného obstarávania a to vzhľadom na
predpokladanú hodnotu zákazky.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 3.1 Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú
spôsobilosť na dodávku tovaru : 3.1.1 - podľa § 28 ods. 1 písm. a) -
zoznam dodávok tovaru týkajúceho sa predmetu zákazky za
predchádzajúce tri roky (2009,2010,2011) s uvedením obchodného
názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, ceny dodávky,
lehoty dodania tovaru. K zoznamu priloží potvrdenia vyhotovené
odberateľmi ako dôkaz plnenia dodávky tovaru: a) ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ, b) ak odberateľom bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je z
objektívnych dôvodov možné verejný obstarávateľ môže uznať aj
Vyhlásenie uchádzača o jeho dodaní ( v tom prípade uviesť
objektívne dôvody nepredloženia potvrdení odberateľa) Uchádzač
musí predloženými potvrdeniami preukázať, že zrealizoval minimálne
3 dodávky tovaru týkajúceho sa predmetu zákazky za uvedené
odbobie, pričom hodnota aspoň jednej zo zrealizovaných dodávok
musí byť vyššia ako 70 000,-eur vrátane DPH resp. ekvivalent tejto
hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v
Národnej banke Slovenska k 31.12.2011 3.1.2 podľa § 28 ods. 1
písm. l) bod 1 - opis a fotografie zariadení tvoriacich predmet
zákazky, ktoré uchádzač ponúka, z ktorých bude možné overiť všetky
požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky.
Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením originálnych
propagačných materiálov vydaných k ponúkanému výrobku 3.1.3
podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 - vyhlásenie zhody a doplňujúce
podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie
zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov
s technickými špecifikáciami 3.2 Verejný obstarávateľ vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak nepredloží požadované
doklady, alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní 3.1.1 Podmienky technickej a
odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal
svoje skúseností s plnením zmlúv požadovaného tovaru.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6



zákona o verejnom obstarávaní Podmienky technickej a odbornej
spôsobilosti 3.1.2 a 3.1.3 sú postavené tak, aby predložením
požadovaných dokladov uchádzač preukázal schopnosť dodať tovar v
požadovaných kvalitatívnych a funkčných vlastnostiach Poznámka:
Uchádzač môže doklady predložené verejnému obstarávateľovi,
ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo
technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky
označiť za dôverné.

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.

Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných
podkladoch v bode č. 27.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
39249

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: 8. 8. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

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

Dátum: 24. 8. 2012. Čas: 14.00 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: 30. 11. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 27. 8. 2012

Miesto: Mestský úrad v Trnave

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Otváranie obálok je
neverejné.

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 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
20. 7. 2012


