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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa Plánu dopravnej obslužnosti mesta Trnava 

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

(ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora č. 7/2013 
- zákazka podľa § 9 ods.9 (prieskum trhu) 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava  
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: MsÚ v Trnave, Ing. Lenka Balažovičová, odbor dopravy a komunálnych služieb 
Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica Trhová 3 
Telefón: 033/3236 109 
Fax: 033/3236 400 
E-mail: lenka.balazovicova@trnava.sk  
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 
2.      Názov zákazky (služby): 

 

„Plán dopravnej obslužnosti mesta Trnava“ 
 
3.      Predmet a rozsah zákazky:  
Predmetom zákazky je zostavenie plánu dopravnej obslužnosti mesta Trnava, t. j. rozsah dopravy 
spĺňajúcej plošne požiadavky dostupnosti lokalít mesta podľa definície základnej dopravnej obslužnosti. 
Základnou dopravnou obslužnosťou sa rozumie zabezpečenie primeranej dopravy počas všetkých dní v 
týždni z dôvodu verejného záujmu predovšetkým do zamestnania, škôl, úradov, zdravotných zariadení a 
podobne, vrátane dopravy späť. Pritom je zásadou, že treba dodržať efektívnosť využitia zdrojov a 
prostriedkov.     
 

Minimálny rozsah zákazky: 
1. Analýza súčasného stavu dopravnej obslužnosti 
2. Analýza cieľov ciest obyvateľov 
3. Návrh zásad dopravnej obslužnosti mesta 
4. Návrh linkového usporiadania  
5. Možnosti úpravy sadzby základného cestovného 

 
         Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 56/2012 Z. z.. o cestnej doprave, STN EN 13 816 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 
5.      Lehota začatia / skončenia poskytnutia služby: 
 Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky: 

začiatok:   01.02.2014 
 ukončenie:  31.07.2013 
 
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 budú uvedené v zmluve o dielo. 

  
 

8. Súťažné podklady: 
 

1. Výzva na predloženie ponuky 
2. Krycí list 

 
 

http://www.trnava.sk/
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9.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

20. 12. 2013 do 11.00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor dopravy 
a komunálnych služieb, kanc. č. 109 alebo v podateľni MsÚ Trnava, prípadne emailom na 
adresu lenka.balazovicova@trnava.sk 

 

         Uchádzač predloží ponuku s označením „Plán dopravnej obslužnosti mesta Trnava“ 
s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštou v zalepenej obálke s heslom „Plán dopravnej 
obslužnosti mesta Trnava“ a na obálku uvedie NEOTVÁRAŤ!, prípadne emailom v lehote na 
predkladanie ponúk. 

 
Obsah ponuky : 

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

1. cenovú ponuku s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH)  

 
        UPOZORNENIE: 

1. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude uzatvorené zmluva a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil 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 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 obstarávanie podľa § 9 ods. 9, ak sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené a tiež v prípade, ak ani jeden 
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou obstarávania podľa § 9 ods. 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, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

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: 16.12.2013 

 

 
        Ing. Peter Zbyňovský 
       vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb 
 
Prílohy:  
Krycí list ponuky 


