
  

 Mesto Trnava  1/4 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 zákazka s nízkou hodnotou                                                       v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

                                         
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

na realizáciu služby 
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. Monika Heregová 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 3 
Telefón: 033/3236112 
Fax: 033/3236400   
Elektronická pošta: monika.heregova@trnava.sk          
Internetová adresa: www.trnava.sk  
 
 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (služby):  

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, 2. etapa – amfiteáter – verejné osvetlenie, 
ozvučenie - PD 

                                                               
 
3. Miesto dodania služby:     MsÚ Trnava   
 
4.       Rozsah zákazky:     

A. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
realizáciu stavby v rozsahu: 
 
1. Verejné osvetlenie – pôvodné osvetľovacie stožiare vrátane káblových rozvodov budú 

odstránené a zamenené za nové osvetľovacie stožiare vrátane káblových rozvodov v počte: 
4 ks pri tanečnom kole, 2 ks pri pódiu, 6 ks nad amfiteátrom. 
   

2. Ozvučenie amfiteátra – pôvodná rozvádzacia skriňa umiestnená pri pódiu v mieste 
amfiteátra bude doplnená o potrebné rozvádzače a ističe.  

 
          B.  Výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby 
 

Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie ponuky 

 informatívna situácia 
 

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
         Termín plnenia predmetu obstarávania 
 začiatok:            predpoklad 25.02.2013  
 ukončenie:         najneskôr 18.03.2013 
 
 
 
 

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. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované 
služby. Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, 
ktorý tvorí prílohu tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 

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

 Uchádzač predloží                                                                     

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky 
- elektrotechnik – projektovanie elektrických zariadení. Originál resp. úradne overenú 
fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy. 

                                                                                                                                                                                                                                           
8.       Súťažné podklady :      
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého územia za účelom 
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia tak, aby bolo z jeho strany možné 
predložiť presne definovanú ponuku.  
Verejný obstarávateľ požaduje od projektanta konzultáciu so správcom verejného 
osvetlenia Siemens, s.r.o., Bratislava (Ing. Michálek) a so Západoslovenskou 
distribučnou, a.s. so sídlom v Trnave (p. Kučerka, p. Franko). Z oboch konzultácií bude 
projektantom vypracovaný záznam, ktorý bude súčasťou dokladovej časti projektovej 
dokumentácie. 
  
Uchádzačovi pre orientačné účely budú poskytnuté doklady v rozsahu: 

 informatívna situácia 

 fotodokumentácia súčasného stavu amfiteátra 
 

9. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

 18.2.2013 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                                      
„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, 2. etapa – amfiteáter – verejné osvetlenie, ozvučenie 
- PD“  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 : 

 krycí list ponuky, s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny a doby realizácie 

v týždňoch 

 doklad podľa bodu č. 7  

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

vyhlasovateľom,  
 porozumel týmto súťažným podkladom,  
 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

        UPOZORNENIE: 
1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre 

správne vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. V prípade, že pri 
povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné 
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skladbu objektov uvedenú v krycom liste ponuky rozšíriť, je to potrebné uviesť už 
v prvej cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne 
vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou územia, sú započítané 
v predloženej skladbe objektov! 

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.  

 
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.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  
bude vyššia ako limit v zmysle § 4  ods. 5 zákona 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 bola vyhlásená / § 46 / a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 

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

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

- verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky, 
- verejný obstarávateľ uvádza cenu poplatku za uloženie sute (odpadu) zo stavieb 

realizovaných mestom Trnava  na skládku na   Zavarskej  ceste je 5,64 €/t bez DPH + 20% 
DPH a výšku zákonného poplatku obci v zmysle platného zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,33 
€/t bez DPH + 20% DPH. V prípade použitia inej skládky na uloženie sute/odpadu poplatky 
nesmú byť vyššie ako poplatky vyššie uvedené! Finančná úhrada zhotoviteľovi stavby 
bude poplatok za uloženie na skládku bez zákonného poplatku t.j. len 5,64 €/t. Prepravná 
vzdialenosť z miesta stavby na skládku .A.S.A. Trnava je 8 km. V prípade, že nebude 
stavebná suť vyvážaná na riadenú skládku .A.S.A. Trnava, je potrebné uviesť miesto 
uloženia vybúranej sute. 

- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy, 
- 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 :  8.3.2013 

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

- Krycí list ponuky – návrh plnenie kritérií 
- Informatívna situácia  
- Fotodokumentácia súčasného stavu amfiteátra 
- Návrh obchodných podmienok (ZoD) 
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     KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ  
Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky hneď za obsahom ponuky. 

 

UCHÁDZAĆ:  
názov  
adresa  
štatutár (i) 
IČO  
DIČ  
bankové spojenie  
číslo účtu  
telefón 
fax  
e-mail 

 
 

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, 2. etapa – amfiteáter – verejné osvetlenie, 
ozvučenie – PD 

  
            Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu .........................eur 

Verejné osvetlenie.........................eur 

Ozvučenie.......................................eur 

 

Odborný autorský dohľad    ..........................eur  

     

Cena diela bez DPH spolu   .........................eur 

 DPH  20 %    .........................eur 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Cena diela celkom (s DPH)   .........................eur 

 
 

LEHOTA   DODANIA ZÁKAZKY 

Len pre informáciu verejného obstarávateľa 

 
              Začatie:      .................... 2013  
              Ukončenie: .................... 2013  

 
Uchádzač zároveň prehlasuje, že porozumel týmto súťažným podkladom a že súhlasí 
s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.  
Uchádzač vo svojej ponuke predkladá i kópiu svojej ponuky v papierovej forme. 
 
 
Dátum: ...................  

 
 

 
 
 

                                                
                                              ……………………… 

   pečiatka a podpis 


