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Výzva na predloženie ponuky 
 na výkon umelecko-remeselných prác – zhotovenie umeleckého diela 

 
v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                 

(ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora  č. 7/2013   
(ďalej len „zákon“) 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava        
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: Mestský úrad v Trnave, Ing. Monika Heregová, odbor  investičnej výstavby  
Obec (mesto): Trnava       
PSČ: 917 71 
Ulica Trhová 3 
Telefón: 033/3236 112                                         
Fax: 033/3236 400    
E-mail: monika.heregova@trnava.sk  
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 
 
2.      Názov zákazky: Erby partnerských miest a plastické písmo  
 
 
3.      Miesto umiestnenie umeleckého diela: 

         Hlavná ulica v Trnave – tabuľky s erbami partnerských miest budú osadené vo vyhradenom priestore 
pred objektom Radnice ako podporenie slávnostnej atmosféry prostredia spolu s už osadenými 
stĺpami vlajkoslávy. Plastické písmo označujúce miesto umiestnenia erbov bude prilepené na 
jestvujúcich umelokamenných prvkoch oddeľujúcich priestor pre vlajkoslávu a ostrovček pre zeleň.   
  

4.      Rozsah zákazky:     
         Predmetom zákazky je vytvorenie modelov pre 9 tabuliek s erbami partnerských miest mesta Trnava 

a odliatie týchto modelov do bronzu v zmysle grafických príloh, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy. 
Rovnako je predmetom zákazky aj vyhotovenie plastického písma.  

   
 Technické údaje:                   

- materiál: bronz  
- počet: 9 kusov 
- vyobrazené erby budú na bronzových tabuľkách s vonkajším rozmerom 250/250mm  
- osadenie, kotvenie: v mieste osadenia každej tabuľky s erbom bude odstránená pôvodná dlažba, na 

jestvujúci  poterový betón sa zhotoví betónová doska a bronzová tabuľka s  erbom sa pomocou 
klébra prilepí na túto betónovú dosku. V betónovej doske budú otvory pre kotviace pracne, ktoré 
budú ukotvené pomocou chemickej kotvy až do pôvodnej stabilizačnej vrstvy. Po osadení tabuliek s 
erbami bude po ich obvode doplnená na mieru zarezaná dlažba – tieto práce nie sú súčasťou 
zákazky, t.j. nebudú v cenovej ponuke, zabezpečí ich zhotoviteľ rekonštrukcie pešej zóny. 
V prípade, že zhotoviteľ umeleckého diela požaduje tieto uvedené práce realizovať vo 
vlastnej réžii, je ich potrebné samostatne naceniť a uviesť osobitne v cenovej ponuke! 
Jedná sa o tieto práce: 

- rozobratie, odstránenie pôvodnej dlažby v mieste osadenia diela 
- zhotovenie betónovej dosky s otvormi pre kotviace pracne 
- prilepenie tabuľky s erbom na betónovú dosku, vrátane ukotvenia pomocou kotviacich pracní 

a chemických kotiev až do pôvodnej stabilizačnej vrstvy chodníka 
- konečná spätná úprava spevnených plôch v náväznosti na osadenom umeleckom diele 
- reliéfy erbov partnerských miest budú v podlahovej rovine povrchov pešej zóny s takou úpravou, aby 

nebola znížená pochôdznosť tohto priestoru 
- horná plocha tabuľky bude v rovnakej výškovej úrovni s okolitou dlažbou, vyobrazenie erbu bude 

plasticky vystúpené nad hornou plochou tabuľky  
- kotvenie: zo spodnej časti tabuľky s erbom budú vyhotovené kotviace pracne, ktoré budú 

zabetónované až do stabilizačnej podkladovej vrstvy konštrukcie chodníka 

http://www.trnava.sk/
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- konečné dielo osadené na Hlavnej ulici v Trnave musí spĺňať podmienky pochôdznosti (tvrdosť 
a pevnosť materiálu) a odolnosti proti vandalizmu a krádeži 
 

          Technické údaje pre plastické písmo: 
- materiál: bronz 
- výška písma: 80mm 
- osadenie: jednotlivé písmená budú nalepené na jestvujúce umelokamenné prvky pri vlajkosláve – 

práce (umiestnenie a nalepenie plastického písma na umelokamenné prvky bude v réžii zhotoviteľa 
umeleckého diela)   

- Text - znenie v slovenskom jazyku: ERBY PARTNERSKÝCH MIEST 
 

 
         Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR         
č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 

- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                  

 
Verejný obstarávateľ si od uchádzača vyhradzuje: 

-  právo neuplatňovania autorských práv na predmetné dielo 
-  účasť a spolupráca so zhotoviteľom rekonštrukcie pešej zóny pri osádzaní diela do 

chodníka     
 
 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky: 

začiatok:  10.2.2014    
 ukončenie: 4.4.2014    
 
 
6.   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. Podrobnejšie 
platobné podmienky a financovanie sú uvedené v zmluve o dielo, ktorú si v prípade záujmu môže 
uchádzač vyžiadať u verejného obstarávateľa. 

 
 
7. Podmienky, za  ktorých bude uzatvorená zmluva o dielo:  

 
Uchádzač predloží:     
                                                                                 

1. kópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 
uchádzača na dodanie požadovaného predmetu obstarávania, alebo doklad o zapísaní 
v profesijnom zozname alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že 
uchádzač je oprávnený na dodanie predmetu obstarávania; uchádzač môže tento doklad nahradiť 
iným rovnocenným dokladom preukazujúcicm oprávnenie dodať predmet obstarávania (napr. 
doklad o dosiahnutom vzdelaní, a pod.), originál, resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 
mesiace predloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy, 

2. zoznam minimálne 3 referenčných umeleckých diel podobného charakteru ako je predmet zákazky 
(aj grafické ukážky), pri jednotlivých referenciách musí byť uvedené: cena, názov investora a jeho 
kontakt.  

 
 
8. Súťažné podklady: 
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku územia kde bude umelecké dielo 
osadené za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia tak, aby bolo 
z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. 
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9.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

5.2.2014 do 11.00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej výstavby, 
kanc. č. 112 alebo v podateľni MsÚ Trnava. 

 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                             
„Erby partnerských miest a plastické písmo“  s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo 
poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 

 
 
Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby zhotovenia 
umeleckého diela   

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými       
verejným obstarávateľom  

 že porozumel týmto súťažným podkladom  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

3. doklady podľa bodu č. 7 

 
        UPOZORNENIE: 

1. Cena za zhotovenie umeleckého diela bude obsahovať všetky súčasti potrebné pre kvalitné 
zhotovenie umeleckého diela. V prípade potreby rozšírenia rozsahu zákazky uvedeného 
v bode č. 4 tejto výzvy, je to potrebné uviesť už v prvej cenovej ponuke, inak sa má za to, že 
všetky náležitosti pre realizáciu diela sú započítané v predloženej cene! 

2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil v súťaži ako ďalší v poradí.  

 
 
10. 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. 

 
 Pred realizáciou diela (odlievaním do bronzu) vypracuje víťazný uchádzač (uchádzač 

s najnižšou cenovou ponukou) model pre každý erb v mierke 1:1 v zmysle predložených 
skutočných vyobrazení jednotlivých erbov, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.  Tiež bude 
vytvorený model plastického písma označujúceho miesto umiestnenia erbov partnerských 
miest. 

 Modely bude schvaľovať výberová komisia. V prípade neschválenia modelu príslušnou 
komisiou, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača bezplatné prepracovanie, resp. 
modifikáciu modelu na základe požiadaviek členov výberovej komisie. 

 
 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
           

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude 
vyššia ako limit v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.,   

- verejný obstarávateľ 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 
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bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

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

- verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta pre osadenie diela a zoznámiť sa so 
všetkými okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  

- verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 5 - člennej výberovej komisie, 
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky, 
- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa §9 (prieskum trhu) nie je možné podať námietky v zmysle zákona       
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

 

Dátum: 22.1.2014 

 
 
 
 
        Ing. Dušan Béreš, v.r. 
       vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
 
Prílohy:  
Krycí list ponuky  
Skutočné vyobrazenia jednotlivých erbov pre 9 partnerských miest  
Grafický návrh Ing. arch. Dušana Dóku pre plastického písma 

 

 
 


