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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

         na poskytnutie služby 
v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších 

predpisov a príkazu primátora č. 7/2013   
 ( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní” ) 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Mesto  Trnava,                                            
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Roman Stacho               
Obec (mesto): Trnava        PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová         Číslo: 3 
Telefón: 033/3236 108             Fax:033/3236400   
Elektronická pošta: roman.stacho@trnava.sk      
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky na poskytnutie služby podľa § 9 ods.9 zákon o verejnom obstarávaní:  

          „Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu 
podlimitnej zákazky: Oprava, údržba, rekonštrukcie, stavebné úpravy a dopravné značenie 
miestnych komunikácií v meste Trnava“ 

                                                               
3.      Miesto dodania služby: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych 

služieb, Trhová 3, Trnava      
  
4.      Rozsah zákazky:     

Zabezpečenie konzultačných a poradenských  služieb v oblasti verejného obstarávania , koordinácia 
procesu a metodická pomoc pri  zadávaní zákazky v súčinnosti so zodpovednými pracovníkmi 
obstarávateľa  a zabezpečení jednotlivých úkonov v rámci postupu zadávania zákazky s dôrazom na  
ekonomické zdôvodnenie ceny predmetných  podlimitných zákaziek vo väzbe na súlad so Zákonom 
o verejnom obstarávaní a  ostatnými právnymi predpismi SR súvisiacimi s predmetom na 
zabezpečenie podlimitných zákaziek :   
1. Oprava, údržba, rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií v meste Trnava 

                  a  
2. Dopravné značenie  miestnych komunikácií v meste Trnava .  
 
Predpokladaná hodnota zákazky (predmetu obstarávania) bola určená v zmysle Zákona o verejnom 
obstarávaní a vychádza z obvyklých cien na trhu a rozsahu požadovaných činností 
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená  v zmysle  §9 od. 9  
Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky nevyhnutné a potrebné aktivity 
na ukončenie činnosti. Ponuková cena sa nesmie meniť z akýchkol'vek dôvodov na strane 
poskytovatel'a služby.  
 

5.   Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :     predpokladané začatie: 10/2013          
 ukončenie :  predpokladané ukončenie: 01/2014         
 
 
 
 
 
 

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.  
Predmet zákazky sa bude financovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených 
faktúr dodávateľa – 50% ceny obstarania  po vyhlásení súťaže podlimitnej zákazky: Oprava, údržba, 
rekonštrukcie, stavebné úpravy a dopravné značenie miestnych komunikácií v meste Trnava 
a zvyšných 50% po kompletizácii súťaže uvedenej podlimitnej zákazky. 

 

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

 Uchádzač predloží                                                                                        

1. doklad o oprávnení podnikať v danom predmete predmetu zákazky,  t. j. výpis z obchodného 
registra alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou 
organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo 
živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.  

               Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 
 
8.    Súťažné podklady:  
        
       Súťažné podklady si je možné vyzdvihnúť na MsÚ v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb, 

kanc. č. 108, Trhová 3 Trnava.  
                         

                                                                                           
9.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk:  25.10.2013    do 10.00  hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuku doručiť na e-mail adresu uvedenú v bode 1 tejto 
výzvy a súčasne poštou v lehote na predkladanie ponúk na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1 
s uvedením hesla na obálke: „Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania“ 
cenová ponuka - neotvárať. 

  

10.    Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

 Predpísané údaje a doklady uvedené v návratke (Príloha1.) 

 Uchádzač uvedie, či je registrovaný pre DPH v Slovenskej republike alebo inej členskej 

krajine EÚ. 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že 

nie je platcom DPH uvedie v ponuke 

 Návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača s prílohami (harmonogram a pod. ) 
 

Uchádzači predložia v prílohe k návratke kópie nasledovných dokladov: 
a) Doklad o oprávnení podnikať v danom predmete zákazky alebo dokladom o zapísaní v 
profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného 
registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podl'a 
osobitných. 

 
 

11.      Kritéria na hodnotenie ponúk:  
 
 Ponuky budú vyhodnocované na základe ekonomického zdôvodnenia ceny, ktorú uchádzač uvedie 

pri podrobnom popise jednotlivých úkonov a odhadu času v hodinách. Posudzovaná bude 
relevantnosť  a úplnosť jednotlivých úkonov  v nadväznosti na potrebnú technológiu služby pri 
dodávke predmetu obstarania -s váhou 50%.   
Ponuková cena predmetu zákazky celkom v EUR vrátane DPH-  s váhou 50%. 
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Po vyhodnotení, verejný obstarávatel' bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, 
ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk. Pokial' by verejný obstarávatel' 
musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, informuje o tom všetkých uchádzačov s uvedením 
dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet . 

 
 
 

12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

 Verejný obstarávateľ  bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené   v zmysle 
ustanovení a pokynov Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle výzvy na predloženie ponuky ako 
aj prílohy č. 1.. 

            Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. 
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní 
znáša uchádzač, bez akéhokol'vek finančného nároku voči verejnému obstarávatel'ovi, bez 
ohl'adu na výsledok verejného obstarávania. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Peter Zbyňovský 
vedúci odboru dopravy 
a komunálnych služieb 

v.r. 
 

           V Trnave,  17.10.2013 

 

 
Prílohy: 
- Návratka 
- Návrh obchodných podmienok - ZoD 


