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                                        Výzva na predloženie ponuky 
              

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 14/2010   
- zákazka s nízkou hodnotou 

( ďalej len „zákon” ) 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava,                                            
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Ing. Kamil Lastovička 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová č. 3 
Telefón: 033/3236113 
Fax: 033/3236400   
Elektronická pošta: kamil.lastovicka@trnava.sk   
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou ( služby ):  

 Výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavbe  
 
                                                               

3. Opis prác:  
 

Služby koordinátora bezpečnosti práce počas realizácie stavby „Obnova verejných priestorov  
Hlavnej ulice v Trnave“. Predmetom stavby je realizácia diela v zmysle projektovej 
dokumentácie pešej zóny, ktorej autormi sú  Ing. arch. Dušan Dóka, 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 plochy   
SO 01b Architektúra    
SO 02   Umelokamenné prvky    
SO 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   

 
 
4.      Miesto dodania výkonu koordinátora bezpečnosti práce na stavbe:      
 

Hlavná ulica  v Trnave  
 

http://www.trnava.sk/
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5.      Rozsah zákazky:  
          
         Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť a realizovať všetky služby koordinátora bezpečnosti 
práce na stavbe v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. NR SR v znení 
príslušných ustanovení v rozsahu najmä: 

- spolupráca na vypracovaní plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- uplatňovanie všeobecných zásad bezpečnosti na stavenisku a dodržiavania plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- aplikácia všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa koordinácie projektovej 

dokumentácie a podkladu k jej zhotoveniu, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom 
na zmeny diela v priebehu práce 

- zabezpečenie spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku – spoločnom pracovisku, kde 
ich činnosť na seba nadväzuje 

- usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov i tretích osôb, na prevencii vzniku 
úrazov a iného ohrozenia zdravia 

- zabezpečenie opatrení na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov.  
 
 
6.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok:      od 1.4.2013  
 ukončenie:  do 16.5.2014 (úprava termínu je možná v závislosti od termínu realizácie 

stavby) 
 
 
7.  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 budú uhradené na základe výkazu vykonanej služby na daný predmet 
zákazky 4 faktúry (4 etapy výstavby) po ukončení jednotlivých etáp výstavby predmetnej stavby.  
 
 

8.    Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo:          

 Uchádzač predloží:                                                                                        

- doklad o oprávnení podnikať – dokument s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky, t. j. kópiu výpisu z obchodného registra alebo doklad uchádzača, že spĺňa 
náležitosti na vykonávanie koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z. zo dňa 24. mája 2006 podľa § 6.  

- zoznam min. 3 referencií podobného charakteru a rozsahu. Je potrebné uviesť názov 
sídla investora predmetnej stavby (obchodné meno), názov a charakteristiku akcie, objem 
diela v eurách, rok začatia a ukončenia výstavby predmetného diela, meno a telefónne 
číslo kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. 

                                                                                                                                                                                                                                  

9. Súťažné podklady:      
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého priestoru za účelom 
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby bolo z jeho strany 
možné predložiť presne definovanú ponuku. Cenová ponuka bude obsahovať všetky náklady na 
výkon koordinátora bezpečnosti prác v zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z. z. 
Projektovú dokumentáciu je možné si preštudovať osobne na MsÚ v kanc. č. 113         
Ing. Lastovička. Je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky termín.  
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10.    Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

 krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny s DPH a doby výkonu služby  

 prehlásenie uchádzača že: 
 súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými 

vyhlasovateľom,  
 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

 doklady podľa bodu č. 8 v písomnej forme 
 

Upozornenie: v prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady, nebude tento uchádzač 
prizvaný k podpisu ZoD. 
 
 
 
11. 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. 
 
 
 
12.   Termín predloženia ponúk: 
 

-   do 20.3.2013 do 13:00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej 
výstavby, kanc. č. 113 alebo v podateľni MsÚ Trnava. 

 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom „Obnova 
verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave - Koordinátor bezpečnosti práce na stavbe“ 
s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 
ponúk. 

 
 
 
13.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
 Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z., pre zákazku s nízkou hodnotou.  

- 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 ani jednu ponuku v prípade, ak nepríde k podpisu zmluvy 
o dielo s vybratým dodávateľom stavby a v prípade nerealizovania predmetnej stavby, 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
(prieskum trhu), obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 
účasti vo verejnom obstarávaní, 

- odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie a zoznámiť sa so všetkými 
okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- písomne oboznámi uchádzača o úspešnosti, resp. neúspešnosti jeho ponuky, 
- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy, 
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- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona        
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dátum :  12.3.2013 

 
 
 
 ......................................................  
 Ing. Dušan Béreš, v.r.     
  vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
Prílohy: 

- návrh obchodných podmienok (ZoD) 
- krycí list ponuky 
- POV 

- Technická správa POV 


