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Výzva na predloženie ponuky 
 na službu – výkon predstihového archeologického výskumu 

 
v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora  č. 7/2015   
- zákazka podľa §9 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava        
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: MsÚ v Trnave, Ing. Monika Heregová, odbor  investičnej výstavby  
Obec (mesto): Trnava       
PSČ: 917 71 
Ulica Trhová 3 
Telefón: 033/3236 112                                         
Fax: 033/3236 400    
E-mail: monika.heregova@trnava.sk  
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 
 
2.      Názov zákazky:  

 

„Predstihový archeologický výskum  
„Obnova verejného priestoru – Námestie SNP v Trnave“  

 
 
3.      Miesto realizácie archeologického výskumu: Trnava, Námestie SNP  
                                                                                      (v zmysle Prílohy – situácia) 
          
4.      Rozsah zákazky:     
4.1. Predmetom zákazky je výkon predstihového archeologického výskumu v rozsahu Rozhodnutia 

Krajského pamiatkového úradu č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015 vrátane 
súvisiacich prác. Rozhodnutie KPÚ Trnava tvorí prílohu tejto výzvy na predloženie ponuky.  

 
4.2.   Jedná sa o predstihový archeologický výskum, ktorý bude podkladom pre vypracovanie projektovej 

dokumentácie investičnej akcie „Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice – Námestie SNP (pri    
Evanjelickom dome)“.  

 
4.3.  Obstarávateľ požaduje zrealizovať dve prieskumné sondy – na situácii označené č.1, č. 2. Poloha    
         sondy č.2 je v situácii orientačne naznačená v dvoch alternatívach (v zeleni a v dláždenej ploche) –    
         presnú polohu sond určí Mgr. Grznár z KPÚ Trnava pred začiatkom realizácie výkopových  
         prác.  
  
         Výskum bude realizovaný v dvoch etapách: 

I. etapa – archeologický výskum sa bude vykonávať formou vyhotovenia dvoch pásových sond do 
hĺbky nutnej na zistenie prítomnosti pozostatkov zaniknutých architektúr. Objednávateľ zapracoval do 
výkazu výmer (krycí list ponuky) orientačnú hĺbku výkopu 3,0 m.  Jedna sonda severojužnej 
orientácie bude situovaná v cestnom ostrovčeku v predĺžení Hlavnej ulice. Jej cieľom bude zistenie 
pozostatkov neskorostredovekého predbránia a renesančného barbakanu. Sonda bude mať dĺžku 
cca 12m a šírku 1,5m. Ďalšia sonda východozápadnej orientácie v dĺžke cca 8m a šírky 1,5m bude 
situovaná v zelenom páse paralelne s chodníkom lemujúcim park s fontánou z južnej strany. 
Alternatívnou možnosťou riešenia druhej sondy je v mieste dláždenej spevnenej plochy pred 
pomníkom oslobodenia. 
II.  etapa – v prípade zistenia archeologických objektov v I. etape budú výkopy rozšírené pre ďalšie 
archeologické doskúmanie.   

 
4.4.  Nakoľko sa v riešenom území nachádzajú inžinierske siete (napr. VN vedenie, TOMNET, kanalizácia), 

je potrebné, aby si víťazný uchádzač pred realizáciou archeologických sond zabezpečil polohopisné 
a výškopisné vytýčenie inžinierskych sietí u ich správcov. Písomný záznam z vytýčenia, potvrdený 

http://www.trnava.sk/
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správcom IS bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť výskumnej dokumentácie.   
 
4.5.    Z dôvodov uvedených v bode 4.4. je potrebné realizovať len ručný výkop prieskumných sond. 
 
4.6.    Uchádzač je povinný si do svojej cenovej ponuky zahrnúť aj napr.: 
          - práce spojené s výkopom a spätným zásypom prieskumných sond vrátane paženia, postupné    

    zhutnenie zásypov, spätná úprava stavbou dotknutých plôch, vysiatie trávového osiva 
          - pri realizácii ručných výkopových prác sondy č. 1 je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť  

   priestor pre uskladnenie vykopanej zeminy, ktorá bude následne použitá na spätný zásyp 
          - suť a prebytočnú zeminu je potrebné odviezť na certifikovanú skládku   
          - rozobratie dlažby, jej spätné uloženie vrátane nových dostatočne zhutnených podkladových vrstiev   
          - zabezpečenie provizórneho oplotenia prieskumných sond vrátane jeho demontáže – z dôvodu   

    zabránenia prístupu tretích osôb 
          - v prípade záberu komunikácie, zabezpečenie príslušného dopravného značenia (prenosné    

    dopravné značky) a súhlasu PZ ODI Trnava 
          - zabezpečenie rozkopávkového povolenia na MsÚ Trnava – záber verejného priestranstva (zeleň,    

    spevnené plochy) 
 
         Poznámka: 
         Objednávateľ predložil vypracovaný výkaz výmer (krycí list ponuky) s orientačnou hĺbkou 

výkopu 3,0 m, ktorý uchádzač ocení. V prípade, že výkop bude hlbší resp. plytší oproti 
predpokladanej výkopovej hĺbke, bude k celkovej sume pripočítaná resp. odpočítaná 1/6 
z celkovej ceny za každých 50 cm výkopu.  

 
4.7. Súčasťou zákazky sú geodetické práce – vytýčenie stavby a porealizačné zameranie prieskumných 

sond.  
 
4.8.    Kompletnú výskumnú dokumentáciu bude obstarávateľ požadovať: 

- v tlačenej (papierovej) forme v počte 4 paré  
- v digitálnom spracovaní na 2 CD nosičoch  

 
4.9.    Obstarávateľ požaduje, aby víťazný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva o dielo postupoval    
           v zmysle nariadení uvedených v Rozhodnutí KPÚ zo dňa 15.6.2015, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy    
           a bude aj neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.  
 
 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 Termín plnenia (predpoklad): 

I.etapa – sondážny výskum 
začiatok:   najskôr od 21.9.2015 

 ukončenie:  najneskôr do 7.10.2015  
II.etapa – doskúmanie zistených nálezov, situácií, objektov zistených v I.etape 
začiatok:   najskôr od 28.9.2015 

 ukončenie:  najneskôr do 16.10.2015  
 
         V prípade výskytu nepredvídateľných okolností počas realizácie archeologického výskumu    
         budú termíny upravené po dohode zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve o dielo. 
 
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 a súvisiace 
práce po odsúhlasení technickým dozorom obstarávateľa a po obdržaní výskumnej dokumentácie 
v zmysle Rozhodnutia KPÚ č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015. Podrobnejšie 
platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu tejto 
výzvy. 
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7. Podmienky, za  ktorých bude uzatvorená zmluva o dielo:  
 
Uchádzač predloží:                                                                                     

1. kópiu dokladu o oprávnení podnikať, s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t.j. 
výpis z obchodného registra alebo kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu právnických 
osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu. Úradne 
overenú kópiu doloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 

2. zoznam poddodávateľov (stavebná spoločnosť, geodet a pod.), ktorí sa zúčastnia na realizácii 
výskumu. Zmluvný zodpovedný archeológ bude zodpovedný za to, že všetci členovia pracovného 
tímu vlastnia odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve. 

 
UPOZORNENIE: 
       Súčasťou podmienok je aj obhliadka miesta realizácie archeologického výskumu, na základe 

ktorej uchádzač zistí všetky skutočnosti a súvisiace práce pre realizáciu diela v požadovanej 
kvalite a v požadovanom rozsahu podľa tejto výzvy na predloženie ponuky. Po vysúťažení 
víťaznej ponuky sa nebude uchádzačovi pri fakturácii prác nad rámec predloženej cenovej 
ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta stavby! 

 
8. Súťažné podklady tvoria: 
 
 1. Výzva na predloženie ponuky: 
          2. Krycí list ponuky 
          3. Návrh zmluvy o dielo 
          4. Rozhodnutia KPÚ č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015 
          5. Situácia 
 
 
9.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

27.7.2015 do 11.00 hod. 
 

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

 
         Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                             
        „Predstihový archeologický výskum „Obnova verejného priestoru – Námestie SNP v Trnave“  
        s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 

 
Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie realizácie)   

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s návrhom zmluvy o dielo predloženého vyhlasovateľom  

 že porozumel týmto súťažným podkladom  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 

3. doklady podľa bodu č. 7 

 
        UPOZORNENIE: 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady komplet, nebude tento uchádzač prizvaný 
k podpisu zmluvy o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil v súťaži ako ďalší v poradí.  
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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 o dielo 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 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 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 a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa §9 (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 5,643 €/t bez DPH + 20% 
DPH a výšku zákonného poplatku obci v zmysle platného zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,3319 
€/t bez DPH + 20% DPH. Prepravná vzdialenosť z miesta stavby na skládku .A.S.A. Trnava 
je  5 km.  

- 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: 16.7.2015 

 
 
 
 
        Ing. Dušan Béreš, v.r. 
       vedúci odboru investičnej výstavby 
 
Prílohy:  
Krycí list ponuky 
Návrh zmluvy o dielo 
Rozhodnutia KPÚ č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015 
Situácia 

 


