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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

na realizáciu služby – vypracovanie projektovej dokumentácie  

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

len „zákon“) a príkazu primátora č. 18/2015   
- zákazka podľa §9 ods. 9 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava                                            
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Ing. Monika Heregová 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 3 
Telefón: 033/32 36 131 
Fax: 033/32 36 400   
Elektronická pošta: monika.heregova@trnava.sk          
Internetová adresa: www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky (služby):  

Chodník Ulica Spartakovská – úsek od Ulice Sasinkova po                        
autobusovú zastávku, PD                                                             

 
3. Miesto dodania služby:     Mestský úrad Trnava   
 
4.       Predmet a rozsah zákazky:     
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh chodníka pre peších, ktorý bude začínať 
napojením na jestvujúcu spevnenú plochu autobusovej zastávky na Spartakovskej ulici a ukončený bude 
v napojení na jestvujúci chodník v križovatke Spartakovská – Sasinkova ulica.  
Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je štúdia - situácia umiestnenia stavby 
vypracovaná odborom územného rozvoja a koncepcií pri Mestskom úrade v Trnave v 01/2016, ktorá tvorí 
prílohu tejto výzvy.  
 
Rozsah zákazky: 

A) Geodetické zameranie územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň 
projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých 
inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii 
(overenie bude zdokladované zápisom).  

B) Realizačný projekt – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že 
PD bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre 
samotnú realizáciu stavby. 

C) Odborný autorský dohľad viď čl. 8 priloženého návrhu zmluvy o dielo.  
  

Minimálny rozsah projektovej dokumentácie: 
spevnené plochy a komunikácie   

- projekt bude plne rešpektovať platné zákony, normy (STN 73 6110/Z2) a technické 

podmienky, najmä TP 10/2011 

- nový chodník navrhnutý z dlažby bude mať dĺžku približne 170 m a šírku 2 m 

- pri napojení navrhovaného chodníka je potrebné navrhnúť aj bezbariérové prebudovanie  

spevnenej plochy pri prechode pre chodcov na Spartakovskej ulici 

- nakoľko bude nový chodník trasovaný v svahu, je potrebné pri návrhu myslieť na 

bezbariérovosť (sklon rampy či chodníka) 

http://www.trnava.sk/
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sadové úpravy 

- v zelenom páse  medzi novým chodníkom a komunikáciou riešiť sprievodnú alejovú výsadbu  

formou umiestnenia odrastených,  vysokokmenných a veľkokorunných listnatých stromov 

- na ochranu krčkov, koreňov a kmeňov mladých stromov pred možným podrezaním 

strunovými kosačkami  riešiť v podnoži stromov trvalo udržateľný záhon zo zmesi semien pre 

dekoratívne kvetinové lúky s obsahom letničiek, trvaliek a dvojročiek, ktoré budú 

prispôsobené na úspešný  rast  na výsušnom a svahovitom stanovisku 

- umiestnenie stromov,  kvetinového záhona,  prípadne ďalších navrhovaných vegetačných 

prvkov alebo ich doplnkov konštruovať tak, aby sa v riešenom území docielil optimálny 

vzhľad za ekonomicky efektívne realizačné aj udržiavacie náklady 

Detaily riešenia budú doriešené na pracovných rokovaniach k projektu s odbornými pracovníkmi 

MsÚ Trnava na základe návrhu projektanta s príslušným odborným vzdelaním. 

plán organizácie výstavby – musí obsahovať minimálne dopravné trasy – riešenie dopravy 
počas výstavby, dočasné dopravné značenie, zariadenie staveniska, potrebu energií počas 
výstavby, orientačný časový harmonogram stavby, orientačný výpočet nasadených pracovníkov 
stavby a pod. 
V prípade potreby je do POV potrebné okrem iného zapracovať spôsob ochrany existujúcich 
drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov 
pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov, potrebu 
prípadného oplotenia pri výstavbe, lávok, prenosného dopravného značenia a pod. 
návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle §12 Zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Projektant je tiež povinný spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného 
plánu verejnej práce v zmysle §12 Zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov so 
zhotoviteľom stavby. Zhotoviteľ stavby spracuje výsledný materiál – plán užívania verejnej práce 
podľa návrhu spracovaného projektantom.  
náklady stavby - rozpočet a výkaz výmer rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných 
objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci 
spracovávania projektu, položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

 
              PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú 

časť:  
               Geodetické zameranie územia 

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení 

 
   Realizačný projekt  
- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte súborov DWG 

alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer 
s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC  

- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú 
časť v PDF  

 
V záujmovom území pre spracovanie projektovej dokumentácie je potrebné si preveriť existenciu 
podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. Projektant je povinný každú konzultáciu so 
správcom inžinierskych sietí dokladovať osobitným zápisom a prezenčnou listinou zo stretnutia.  
 
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- Zákonom NR SR č. 50/1976 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, TP 10/2011, 
- Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, 
- ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, Zákon o verejných prácach, 

požiarne predpisy, a pod.). 
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5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
          
Predpoklad termínov plnenia predmetu obstarávania: 
 
Geodetické zameranie územia: 4.4.2016  
 
Realizačný projekt: 
začiatok:      1.3.2016               
ukončenie:   4.4.2016          
 
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 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:  

 krycí list ponuky s lehotou plnenia a dodania zákazky a prehlásením uchádzača, že: 
 súhlasí s návrhom zmluvy o dielo predloženého obstarávateľom,  
 porozumel týmto súťažným podkladom,  
 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.                                                                  

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať – fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti 
(dopravné stavby) k predmetu zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo iné oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov,  

 zoznam členov projekčného kolektívu a oblasť projektovania, zmluvný zodpovedný projektant 
bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu sú odborne spôsobilí pre 
vybrané činnosti, 

 zoznam referenčných projektov, minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru 
(dopravné stavby) za posledných 5 rokov, pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený 
rozsah projektovaných prác, názov investora a jeho kontakt. V prípade vyprojektovania 
investičných akcií podobného charakteru pre mesto Trnava nie je potrebné dokladovať iné 
referencie.             

                                                                                                                                                                                  
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.  
 
Uchádzačovi pre orientačné účely budú poskytnuté doklady v rozsahu: 

 situácia umiestnenia stavby vypracovaná odborom územného rozvoja a koncepcií pri 
Mestskom úrade v Trnave v 01/2016 

 
9. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

                                        24.2.2016 do 11:00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, v podateľni MsÚ Trnava. 

 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                      
„Chodník Ulica Spartakovská – úsek od Ulice Sasinkova po autobusovú zastávku, PD“  
s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 
ponúk. 
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UPOZORNENIE: 
- Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne 

vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania 
cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné 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! 

- 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. 
 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia 

ako limit pre zákazky podľa §9 ods. 9 v zmysle 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 podľa §9 ods. 9, 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, 
- 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 podľa §9 nie je možné podať námietky v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dátum :  10.2.2016 

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

- krycí list ponuky  
- situácia umiestnenia stavby vypracovaná odborom územného rozvoja a koncepcií pri 

Mestskom úrade v Trnave v 01/2016 
- návrh zmluvy o dielo 


