
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 4  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

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

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie 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 
Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Hlavná ulica v Trnave
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK021

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku

II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je realizácia stavby Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave, v zmysle projektovej
dokumentácie, ktorej autormi sú Ing. arch. Dušan Dóka a Ing. arch. Christo Dóka a kolektív. Riešené územie je
ohraničené zo severu okrajom mestskej veže zo strany Štefánikovej ulice, z juhu okrajom chodníka ulice Dolné Bašty, z
východu a zo západu zástavbou meštianskych domov a stavieb Hlavnej ulice s vyústením na priečne uličky. Jedná sa o
rekonštrukciu predmetnej komunikácie s vybúraním pôvodných povrchov a vrstiev. Nakoľko predmetná ulica sa
nachádza v centrálnej mestskej zóne a je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, povrch bude tvoriť dlažba
(prírodný kameň, betónová dlažba v zmysle PD). Zastavaná plocha stavby je 11 485 m². Riešené budú: SO 01a
Komunikácie a spevnené plochySO 01b Architektúra SO 02 Umelokamenné prvkySO 03 Úprava prípojok vpustov
dažďovej kanalizácie komunikácií SO 04 Prípojky pre fontány a vonkajšie kaviarne prevádzkované i v zime SO 05
Vonkajšie osvetlenie a iluminácia (iba zemné práce)SO 06 Rozvody NN SO 09 Mestský rozhlas SO 10 Slaboprúdové
vonkajšie rozvody, optická sieť SO 11 Sadové úpravy SO 12 Závlahové rozvody SO 14 Technologické šachty fontán,
fontány SO 15 Mobiliár. V cene diela budú zahrnuté i náklady za zariadenie staveniska (POV), geodetické práce a
rezerva vo fixnej čiastke.

II.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233262-3 
Doplnkový slovník: IA13-5 
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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 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizačného projektu rieši rekonštrukciu pešej zóny
v Trnave, ktorá je technicky, materiálovo opotrebovaná a koncepčne zastaralá. Priestor bude zatriedený do kategórie
D1, pešia zóna ako reprezentatívno-komunikačný a obchodno-administratívny mestský priestor s občasnou dopravou
zdravotnej, bezpečnostnej, údržbovej, požiarnej služby s regulovaným režimom obslužnej dopravy a prístupu vozidiel
rezidentov. Riešené územie je ohraničené zo severu okrajom mestskej veže zo strany Štefánikovej ulice, z juhu okrajom
chodníka ulice Dolné Bašty, z východu a zo západu zástavbou meštianskych domov a stavieb Hlavnej ulice. Trhová ulica,
Zámočnícka ulica a Radlinského ulice je z riešenia vyčlenená. V predloženom projekte bola rozpracovaná náznaková
rekonštrukcia členenia priestoru na tzv. trojpruh (chodníky – jeden pruh na obidvoch stranách ulice a stredný pruh
komunikácie). Ostrovy zelene zostanú v stredovej polohe v podstatne na pôvodných miestach s redukciou plochy.
Súčasťou riešenia sú NN elektro rozvody s prípojkami pre prvky pešej zóny, realizácia zemných prác verejného
osvetlenia a iluminácie, slaboprúdové rozvody, optická mestská sieť, ozvučenie, mestský rozhlas, kamerový systém.
Priestory pešej zóny budú vybavené mestským mobiliárom: kamenné sedáky, drevené lavičky, kamenné koše na
odpadky, stojany na bicykle, vlajkosláva, reklamné panely a infopanely. Doplnkové vybavenie tvoria: pitné fontány,
cirkulačné fontány, technické vybavenie tvorí: ozvučenie, kamerový systém, mestská optická sieť, infosystém. Z
hľadiska technického vybavenia pre všetky prvky návrhu pešej zóny, kde si to podmienky vyžadujú, je navrhnuté
pripojenie na inžinierske siete vodovodu, kanalizácie a elektro. Sadové úpravy sú riešené novým obojstranným
stromoradím a novými plochami stálej zelene v ohraničených ostrovoch. Zastavaná plocha stavby je 11 485 m². 
SO 01a Komunikácie a spevnené plochy - Konštrukcie spevnených plôch sú navrhnuté na prenesenie uvažovaného
dopravného zaťaženia. V rámci celej stavby je vyriešená problematika osadenia vodiacich línií, varovných a signálnych
pásov pre nevidiacich a slabozrakých a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci spevnených plôch sa bude búrať
časť konštrukcie v hrúbke cca 50 cm a tá sa nahradí polotuhou konštrukciou. Zároveň bude do podkladovej vrstvy
použitý podrvený vybúraný betón a čisté vyťažené kamenivo. Vrchnú vrstvu konštrukcie stredového komunikačného
pásu bude tvoriť rezaná žula, farba tmavá šedopieskovaná melírovaná s povrchom tryskaným oceľovými brokmi.
Vonkajšie chodníkové pásy budú mať vrchnú vrstvu z betónovej dlažby v antracitovej farbe s čiernym zrnom z
prírodného kameňa s hladkým povrchom a priečne pásy kladené kolmo na os komunikácie z prírodnej štiepanej kocky s
jednou rezanou stranou s povrchom tryskaným oceľovými brokmi z materiálu syenit antracitovo šedej farby, pásy sú v
šírke cca 500 mm zložené zo štyroch radov kociek. Vrchná vrstva spevnenej plochy na Trojičnom námestí bude z
mozaikovej dlažby, syenit antracitovej farby. Otvor pre stromy bude olemovaný betónovými záhonovými obrubníkmi.
Ostrovčeky zelene, umiestnené v stredovom páse budú olemované obrubníkom zo žuly farby šedo pieskovej
melírovanej. Odvodnenie spevnených plôch bude riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhovaných vpustov,
osadených v otvorených odvodňovacích žľaboch. SO 01b Architektúra - V navrhovanom riešení je ulica pozdĺžne plošne
členená na trojpruh, ktorý pozostáva zo stredovej komunikácie, ktorá je náznaková, a po oboch stranách sú vedené
chodníky, ktoré sú popri komunikácii ohraničené náznakovými obrubníkmi. Vstup na pešiu zónu vozidlami zamedzujú
zahradzovacie stĺpiky. Na chodníkoch je iný materiál dlažby ako na komunikácii. Stredom priestoru sú vedené zelené
ostrovy. Pred realizáciou troch pásov uličného profilu, teda komunikácie a dvoch chodníkových pásov treba uložiť všetky
rozvody inžinierskych sietí, chráničiek, základov pod umelokamenné prvky, pod stromové poklopy, pod mobiliár,
svietidlá, fontány, technologické šachty fontán, kanalizačné šachty, vodovodné šachty a pod. Dotvorenie priestoru vedľa
radnice je navrhované vlajkoslávou s kužeľovitými subtilnými stožiarmi s vlajkami. Na východnej strane ulice oproti
objektu radnice je umiestnená v chodníkovej časti pitná fontána „Kamenná“. Ďalšia pitná fontána „Pri prameni“ je
riešená ako kovový prvok. Pri objekte č. 13 je umiestnená chodníková fontána kráľovská s osvetlením, okolo ktorej sú
riešené kamenné sólo lavičky. V blízkosti objektu č. 40 je riešená fontána s vodným stĺpcom. Ostrovy zelene sú v
stredovom pruhu približne v miestach dnešnej jestvujúcej zelene, koncepčne sa tvoria celky primerane a rovnomerne
rozložené v pozdĺžnom profile. Umelokamenné prvky sú šedej farby, odlievané v kovovej formovanej technike. Mobiliár
je vybratý ako zostava certifikovaných výrobkov s overenými vlastnosťami odolnosti povrchových úprav s potrebnými
konštrukčnými, ergonomickými a estetickými parametrami. Svietidlá budú osadené v línii stromoradia. 
SO 02 Umelokamenné prvky - Ostrovy zelene tvoria jednoduché obdĺžniky primerane a rovnomerne rozložené v
pozdĺžnom profile Hlavnej ulice. Samostatné ostrovy zelene sú ohraničené obrubníkmi z prírodného kameňa žuly rezanej
tmavošedo pieskovej farby. V priečnom reze sú ostrovy riešené s umelohmotnými obrubníkmi rozmeru 250/500/410
mm. Sú zo šedého umelokameňa so zrnom z prírodného kameňa bielej a žltej farby rozmeru 2-4 mm. Majú dvakrát
brúsený pohľadový povrch. Umelokamenné prvky sú uložené na hladko ukončenom základe, ktorý je z vnútornej strany
zeleného ostrova šalovaný. Všetky hrany umelokamenných prvkov sú zrazené pod 45° uhlom. SO 03 Úprava prípojok
vpustov dažďovej kanalizácie komunikácií - V rámci stavby dôjde k výmene a posunu jestvujúcich vpustov dažďovej
kanalizácie, príp. k doplneniu nových vpustov v priestore dažďovej kanalizácie. Projekt rieši navrhované prípojky
dažďovej kanalizácie od navrhovaných uličných vpustov a rekonštrukciu jestvujúcich vpustov s prípadným drobným
posunom ich polohy. Dažďové odpadové vody sú zvedené do verejnej kanalizácie uličnými vpustami a doplnené vpusty
budú zaústené do jestvujúcich prípojok dažďovej kanalizácie od jestvujúcich vpustov vsadením odbočky 200/200. 
SO 04 Prípojky pre fontány a vonkajšie kaviarne prevádzkované i v zime V rámci stavebného objektu sú riešené
vodovodné prípojky k dvom pitným fontánam, dvom umeleckým fontánam a trom vonkajším sedeniam prevádzkovaným
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aj v zime. Každá navrhovaná fontána bude osadená na technologickej šachte, kde bude ukončená prípojka a osadený
fakturačný vodomer. Pitné fontány a kaviarne budú zásobované vodou z verejnej vodovodnej siete DN 150, resp. DN
100 vodovodnou prípojkou HDPE DN 20. Všetky navrhované fontány aj kaviarne budú odkanalizované gravitačne do
jestvujúcich prípojok dažďovej kanalizácie od vpustov, resp. do navrhovanej časti dažďovej kanalizácie vsadením
odbočky. Prípojky budú vyhotovené z PVC-U D110. SO 05 Vonkajšie osvetlenie a iluminácia - Stavebný objekt rieši
vonkajšie osvetlenie Hlavnej ulice a ilumináciu vybratých objektov. Osvetlenie je navrhnuté osvetľovacou sústavou -
svietidlá budú osadené na šesťhranných kužeľových stožiaroch s tromi a so šiestimi výložníkmi. Napojenie osvetľovacej
sústavy bude z rozvádzača R-VO, ktorý je osadený na TS-20 na Vajanského ulici. Súčasťou vonkajšieho osvetlenia budú
aj rozvody pre vianočnú výzdobu. Pre vybrané objekty je navrhnutá iluminácia statická a iluminácia dynamická.
Osvetľovacie sústavy pre ilumináciu budú napájané cez podružné rozvádzače, ktoré sú osadené v podkrovných
priestoroch alebo na bočných fasádach vybraných objektov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ realizoval len
zemné práce (viď výkaz výmer), nakoľko osadenie káblov, dodávku a montáž svietidiel a iluminácie bude realizovať v
zmysle rámcovej zmluvy správca verejného osvetlenia v Trnave (Siemens Bratislava) SO 06 Rozvody NN - V priestore
pešej zóny budú riešené NN rozvody pre ilumináciu, ponorné energetické stĺpiky, fontány, prípojky pre terasy, centrálny
závlahový systém a automatické hydraulické stĺpiky. SO 09 Mestský rozhlas - Predmetom stavebného objektu je riešenie
slaboprúdových rozvodov pre ozvučenie – mestský rozhlas. Na ozvučenie sú v projekte navrhnuté projektory – guľové
reproduktory max. priemeru 40 cm bielej farby. SO 10 Slaboprúdové vonkajšie rozvody, optická sieť - Predmetom
objektu SO 10 je riešenie slaboprúdových vonkajších rozvodov v členení: optická metropolitná sieť (TOMNET) a
kamerový systém. Vlastná realizácia začne postupným vybudovaním jednotlivých trás s HDPE rúrami k jednotlivým
objektom. K zvýšeniu bezpečnosti na Hlavnej ulici budú slúžiť nové dve farebné otočné IP kamery umiestnené na
vytypovaných objektoch. SO 11 Sadové úpravy - Sadovnícky návrh rieši náhradu úbytku pôvodnej zelene zeleňou
kvalitnejšou pestovateľsky udržateľnou v požadovanej forme a veľkosti a funkčné a estetické dotvorenie uličného
priestoru. V rámci stromoradia bude vysadených 57 ks z toho 49 ks bude umiestnených v otvoroch v spevnenej ploche,
ktoré budú prekryté stromovými mrežami priepustnými pre vzduch a vodu. Ostatných 8 ks stromov bude vo vyvýšených
záhonoch bez mreží, ale s podstavbou sezónnych kvetov. Ostrovčeky (záhony o ploche 365 m2) pre nízku zeleň sú v
strede ulice vynechané v dlažbe v tvare obdĺžnikov. Do záhonov bude umiestnená zeleň trvalá a sezónna. SO 12
Závlahové rozvody - Projekt rieši zavlažovanie trávnatých plôch a zelene úžitkovou vodou zo studne nachádzajúcej sa vo
dvore objektu Hlavná ulica č. 17. Zavlažovací systém bude pozostávať z čerpacej stanice, filtračnej stanice, ovládacej
jednotky, elektromagnetických ventilov a podzemného rozvodného potrubia. Zavlažovanie zelene je riešené kvapkovým
zavlažovaním. 
SO 14 Technologické šachty fontán, fontány - Projekt rieši spôsob vybudovania podzemných šácht pri navrhnutých
fontánach na rekonštruovanej pešej zóne na Hlavnej ulici v Trnave a technické a architektonické riešenie dvoch pitných
a dvoch cirkulačných fontán. 
SO 15 Mobiliár - Mobiliár je vybratý ako zostava certifikovaných výrobkov s overenými vlastnosťami odolnosti
povrchových úprav s potrebnými konštrukčnými, ergonomickými a estetickými parametrami. Tvoria ho prvky
stožiarových svietidiel, iluminácia a vianočná výzdoba, stožiare vlajkoslávy, rovné lavičky s operadlom, rovné lavičky bez
operadla, koše na odpadky, stojany na bicykle, mreže pod stromy, zahradzovacie prvky, informačné panely, reklamné
panely, umelokamenné sólo lavičky, 2 fontány cirkulačné a 2 fontány pitné. 
V cene diela budú zahrnuté i náklady za zariadenie staveniska (POV), geodetické práce a rezerva vo fixnej čiastke. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  2 768 524,0000 EUR

II.2.2.    Opcie 
Nie

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15

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 135 000,- €, slovom stotridsaťpäťtisíc 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 verejný obstarávateľ na 10% z
každej mesačnej faktúry. Verejný 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.2.    Podmienky účasti 
III.2.1.    Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
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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
predložením dokladov požadovaných v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súčinnosti s § 19 ods. 3.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže využiť ustanovenia § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V prípade, ak uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), doloží
originál alebo overenú fotokópiu platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. 

III.2.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
doklady 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
500 000 eur.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient banky: -si plní svoje záväzky, -nie
je v nepovolenom debete, -bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. Zároveň uchádzač predloží čestné
prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov. Odôvodnenie: Verejný
obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania schopnosti a ekonomických možností uchádzača
realizovať predmet zákazky. 

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. - v zmysle
paragrafu § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (roky 2008-
2012) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ; ak to nie možné, vyhlásením uchádzača o
ich uskutočnení Verejný obstarávateľ okrem zoznamu zároveň požaduje predložiť minimálne referencie dvoch zákaziek
na samostatných listoch s min. investičnými nákladmi 1 000 000,- eur za jednu zákazku bez DPH, s potvrdením
obstarávateľov o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b). pričom musí byť odberateľom
potvrdená realizácia minimálne 3000 m² kladenia dlažby. Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa rozumejú
stavby v rovnakom alebo podobnom rozsahu a techn. zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. rekonštrukcie jestvujúcich
komunikácií a spevnených plôch. Zoznam ako i potvrdené referencie (dve zákazky) musia 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, f) meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby
objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej
osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. 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, 
- v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. c) - údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za
kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na
stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác - v
zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčastne požadujeme predložiť i
doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním inžinierske, dopravné 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 pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby. 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)., Zároveň požadujeme čestné prehlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude
uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho na predmetnej
stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi. 
- v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich
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zamestnancov za predchádzajúce 3 roky ( 2010,2011,2012), 
- v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. j) - 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Odôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. b), c), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky
účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom
rozsahu a v požadovanej kvalite. 

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Verejná súťaž

IV.2.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena
IV.2.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Nie
IV.3.    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
OIV/42007/2012

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 a čas:  07.01.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie

IV.3.4.    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
18.01.2013 10:00

IV.3.6.    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Do termínu
Dátum:  01.07.2013

IV.3.7.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas:  18.01.2013 10:30
Miesto (ak sa uplatňuje)
Trnava, Radnica, Hlavná ulica č. 1, zasadacia miestnosť primátora, poschodie prvé, číslo miestnosti R 21.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môţu zúčastniť oprávnení
uchádzači, ktorí predloţili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môţe byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač, štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáţe na otváraní obálok s ponukami
preukazom totoţnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáţe preukazom totoţnosti a splnomocnením na
zastupovanie.

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. 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. Verejný obstarávateľ na základe negatívných
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skúseností z podobných stavieb v iných mestách Slovenska (Zvolen) požaduje i z dôvodu podobných klimatických
podmienok prírodný kameň zo zdrojov Strednej a Severnej Európy. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné
podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova 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 - 15,30 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.) a doklad o zložení zábezpeky v zmysle súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ
upozorňuje záujemcov, že dňa 31.12.2012 bude Mestský úrad v Trnave z technických príčin zatvorený.

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
18.12.2012
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