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Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu dodávateľa služby 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon”) a príkazu primátora č. 7/2014   

- zákazka podľa § 9 ods.9 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                   
IČO:     00313114  
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Augustínová,  odbor  investičnej výstavby 
Obec (mesto):   Trnava                  
PSČ:     917 71 
Ulica:    Trhová č.3                         
Telefón:    033/3236112                                               
Fax:     033/3236400    
Elektronická pošta:  lubica.augustinova@trnava.sk          
Internetová adresa: www.trnava.sk 
 

2.  Názov zákazky podľa § 9, ods. 9 (služby):  

„Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici  – výkon koordinátora projektovej dokumentácie 
 a výkon  koordinátora bezpečnosti“ 

                                                                              
3.  Miesto výkonu koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti:  

Trnava, Radlinského ulica (pri Bernolákovej bráne) 
 
4. Predmet zákazky:     

Služby koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby 
„Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici“.  
Predmetom stavby je realizácia diela v zmysle projektovej dokumentácie, ktorej autorom je ARGUS-
DS s.r.o., Ing. Igor Ševčík, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín.  
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mosta (vybúraním jestvujúcej konštrukcie a výstavbou 
nového mosta), sanáciu lávky pre peších, rozšírenie príjazdovej komunikácie pred mostom, preložky 
inžinierskych sietí, realizáciu verejného osvetlenia. 
. 
Riešené budú nasledovné stavebné objekty: 
SO 01 Komunikácie 
SO 02 Most 
SO 03 Lávka pre peších 
SO 05 Preložka plynovodu 
SO 06 Verejné osvetlenie 
SO 07 Ochrana VN 
SO 08 Preložka NN 
SO 09 Ochrana SLP 
SO 10 Úprava CSS 
SO 11 Sadové úpravy 
SO 04 Rekonštrukcia vodovodu súčasťou zákazky sú všetky zemné práce, zásypy a zhutnenie; 
dodávku a montáž realizuje správca spol. TAVOS, a.s., ktorej zhotoviteľ poskytne súčinnosť 
v potrebnom rozsahu. 
V súčasnosti prebieha súťaž na výber zhotoviteľa stavby - verejný obstarávateľ odhaduje začiatok 
predmetných stavebných prác v jarných mesiacoch roku 2015 s trvaním 8 mesiacov.  
Verejný obstarávateľ umožňuje dodávateľovi stavby stanoviť harmonogram prác dvojzmennou 
prevádzkou. V tomto prípade sa doba realizácie stavebných prác úmerne skráti.  

Dvojzmennú prevádzku požaduje verejný obstarávateľ ohraničiť do 20.00 hod. počas pracovných 

dní,soboty v čase od 8.00 do 16.00 hod.,  nedele a sviatky bez stavebnej činnosti. 
 

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

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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Pre koordinátora projektovej dokumentácie: 
- koordinácia projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 
- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spolupráci s koordinátorom 

bezpečnosti práce na stavbe - plán ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, 
bude obsahovať aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, 

- vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach. 

Pre koordinátora bezpečnosti: 
- 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  počas výstavby  
- zabezpečenie opatrení na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov. 

 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia výkonu činnosti:    
 
 začiatok :  predpoklad začatia investičnej akcie marec 2015  
 ukončenie :  max. 8 mesiacov  

 
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. 
  

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 projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. zo dňa 24. mája 2006 podľa § 5 a § 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 projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle 
nariadenia vlády 396/2006 Z. z. 
Projektovú dokumentáciu je možné si preštudovať osobne na Mestskom úrade v Trnave, 
odbor investičnej výstavby, kanc. č. 112, Ing. Ľubica Augustínová. Je potrebné si termín 
vopred dohodnúť telefonicky (033/32 36 112). 

 
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:  
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- súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými 
vyhlasovateľom,  

-  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 jeho ponuka 
hodnotená a tento uchádzač nebude 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 20.10.2014 do 15:00 hod.  
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – podateľňa MsÚ, Trhová č. 3, Trnava osobne alebo 
poštou.  
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom 
„Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici - koordinátor projektovej dokumentácie a 
koordinátor bezpečnosti na stavbe“ s uvedením adresy odosielateľa.  
 

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 podľa §9, ods.9, 
- 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,  

- 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,  

- keďže je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa §9, ods.9 
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, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača 

pri postupe zadávania zákazky podľa §9, ods.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: 9.10.2014     

 
 
                                                               Ing. Dušan Béreš 
                                                                                                        vedúci odboru investičnej  

                    výstavby 
 
 
 

 


