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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 7/2015   

- zákazka podľa § 9, ods.9 

( ďalej len „ zákon ” ) 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                                           IČO: 00313114  
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kyselicová,  odbor  investičnej výstavby 
Obec (mesto): Trnava                     PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová                        Číslo: 3 
Telefón: 033/3236135                                              Fax: 033/3236400   

Elektronická pošta: zuzana.kyselicova@trnava.sk    Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky podľa § 9, ods.9 (stavebné práce):  
       „Mestské opevnenie Trnava - časť východného úseku v lokalite za Bazilikou sv. Mikuláša -   
        realizácia schodov a zábradlia na ochodzi“                                                                              

 
3.      Miesto dodania stavebných prác : „Mestské opevnenie Trnava - časť východného úseku 

v lokalite za Bazilikou sv. Mikuláša“ 
 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
         Predmetom zákazky je doplnenie schodov, zábradlia a stropu bašty na ochodzi už 

zrekonštruovaného úseku mestského opevnenia. Rozsah zákazky je určený projektovou 
dokumentáciou. 

 
Technické požiadavky: 
Na realizáciu drevených konštrukcií bude použité dubové drevo najvyššej kvality. Všetky 

drevené prvky, nosné i nenosné budú napustené výdatným roztokom (min. 3x) proti hnilobe, 

drevokazným hubám s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom.  

Všetky oceľové   prvky budú  natreté 3x antikoróznym náterovým systémom (1xzákladny, 

2xvonkajší) farby hnedej, číslo RAL bude určené počas realizácie.  

 
Zákazka zahŕňa :  

            -     presné zameranie schodov, bránky, zábradlia a stropu bašty pred zadaním do  
                  výroby                             

-     prípravné, búracie a výkopové práce 
-     zabezpečenie archeologického dozoru pri výkope základového pásu  
-     naloženie a odvoz vybúraných hmôt a sute na certifikovanú skládku 
-     všetky náklady spojené s likvidáciou odpadu 
-     spracovanie dielenskej dokumentácie pre všetky výrobky 
-     dodávka a montáž schodov, bránky, zábradlia a stropu bašty 
-    dodávka a montáž informačného a bezpečnostného systému upevneného na bránku,      
      materiál polykarbonát, rozmery cca 30cm x50cm (upresnené pri zameraní bránky), text :   
     Prístup na ochodzu len v obmedzených skupinách, podľa usmernení sprievodcu. Prístup   
     detí do 12 rokov len pod dohľadom dospelých osôb (font a veľkosť písma bude predmetom   
     dielenskej dokumentácie) 
-    vyčistenie priestorov dotknutých realizovanými prácami 

 -    všetky ostatné súvisiace práce, vyplývajúce z predmetu zákazky 
            -    porealizačný projekt skutočného vyhotovenia 
            -    geodetické zameranie 
            -    vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu stavby. 
 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia stavebných prác:    
 
 začiatok :            od  5.10.2015 
 ukončenie :         do  5.12.2015 

http://www.trnava.sk/
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6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:   
 
          Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú 

poskytnuté. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých , 
ktoré nebránia užívaniu diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 
zrealizované práce.  

         Úspešný uchádzač – dodávateľ je povinný v prípade poškodenia okolitej zelene, či iných 
konštrukcií (napr. chodníka, hradieb a pod.), zabezpečiť na vlastné náklady uvedenie do 
pôvodného stavu. 

 

7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          

         Uchádzač predloží: 

 ●   kópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky,      
t. j. kópiu výpisu z obchodného registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov, ktorý vedie úrad pre verejné obstarávanie. Úradne overenú fotokópiu platného 
dokladu predloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
8.     Súťažné  podklady :  

 
- Výzva na predloženie ponuky 
- Krycí list 
- Návrh ZoD 
- Projektová dokumentácia v elektronickej podobe 
- Orientačný výkaz výmer v elektronickej podobe 

 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku predmetného mestského 
opevnenia za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho 
strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po 
telefonickom dohovore s Ing. Kyselicovou na tel. 033/3236135.  
                                                                                                   

9.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk:  
 

                                                        23. 9. 2015  do  11. 00 hod. 
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  MsÚ , Trhová č. 3, Trnava, podateľňa. 

 
          Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom:                           

„Mestské opevnenie Trnava - časť východného úseku v lokalite za Bazilikou sv.Mikuláša“ 
         s uvedením adresy  odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 

ponúk. 

   

10.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. krycí list ponuky, s uvedením ceny s DPH a doby realizácie v kalendárnych dňoch. 
2. ponukový rozpočet (položkovitý), ktorý vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

obhliadky miesta realizácie prác a definovaných v  charakteristike stavebných prác 
v tejto výzve ( bude ako príloha č.1 k ZoD )  

3. doklady podľa bodu č. 7 
4. prehlásenie, že uchádzač súhlasí s podmienkami výberového konania a že súhlasí 

s obchodnými podmienkami, predloženými v tomto výberovom konaní (v krycom liste 
ponuky) 

5. časový harmonogram prác ( príloha č.2 k ZoD ) 
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6. zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú títo realizovať 
vrátane prehlásenia, že poddodávatelia spĺňajú §26 ods.1 zákona č. 25/2006 v znení 
neskorších predpisov. 

 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- 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 bola vyhlásená 
/ § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 
- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky, 
- uvádza   

o cenu poplatku za uloženie sute (zo  stavieb realizovaných mestom) na skládku 
SKO Zavarská cesta, t. j. 5,64 €/tonu bez DPH + 20 % DPH,  

o výška zákonného poplatku obci za uloženie odpadu na skládke je 0,33 €/tonu bez 
DPH (zemina, betónová suť,..). Dopravná vzdialenosť  do 5 km, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
 

 

Dátum : 14.9.2015     

 

 

 

 

 

 

                 Ing. Dušan Béreš, v.r.  

                                          vedúci odboru investičnej  

   výstavby 

 
 
 

 

Vybavuje : Ing. Zuzana Kyselicová 

 tel. č. 033/3236135 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:     -    Krycí list 

- Návrh ZoD 
- Projektová dokumentácia v elektronickej podobe 
- Orientačný výkaz výmer v elektronickej podobe 

               


