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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa 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. 7/2013   
- zákazka v zmysle § 9 ods. 9 zákona 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava        
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba: MsÚ v Trnave, Mgr. Renata Gregušová, odbor  investičnej výstavby  
Obec (mesto): Trnava       
PSČ: 917 71 
Ulica Trhová 3 
Telefón: 033/3236 133                                         
Fax: 033/3236 400    
E-mail: renata.gregusova@trnava.sk 
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 
2.      Názov zákazky (služby):  

 
„Obnova povrchov Hviezdoslavovej ulice v Trnave – PD“  

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
 
3.      Miesto realizácie stavebných prác : 

         Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Trnava – Stred na pozemkoch s p.č. 8824/1, 8819/3, 
8842/1, 8825/2, 8825/1 a  8840 vo vlastníctve mesta Trnava  a  s  p.č. 8824/2, 8824/3, 8819/4  vo 
vlastníctve INVEX REAL s.r.o., Skladová 2, Trnava. Územie je ohraničené  severnou a južnou 
radovou zástavbou meštianskych domov, na východnej strane je hranica riešeného územia 
križovatka ulíc Hviezdoslavova – M.Sch. Trnavského a Halenárska - Hollého ulica, na západnej 
strane je územie ohraničené Trojičným námestím.    

4.      Rozsah zákazky:     
         Zámerom mesta je na vymedzenom území zabezpečiť výmenu povrchov, mobiliáru, zelene, vrátane  

rekonštrukcie jestvujúcich zastaraných inžinierskych sieti s prípojkami (vodovod, kanalizácia, verejné 
osvetlenie, NN rozvody, slaboprúd) po predchádzajúcom overení ich technického stavu u jednotlivých 
správcov. Verejný priestor Hviezdoslavovej ulice je v zmysle platného Územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Trnava zaradený z hľadiska obnovy do stupňa „A“, kde platia najprísnejšie regulatívy 
obnovy. Je to priestor s vysokou mierou autenticity zachovanej historickej štruktúry. 

 Z urbanisticko - dopravného hľadiska je zámerom využívať ulicu pre peších na chodníkoch so 
zvýšeným obrubníkom po oboch stranách ulice. V strede bude riešená v jednotnom materiáli 
komunikácia, ktorá bude využívaná jednosmerne na južnej strane komunikácie od Pekárskej ulice ku 
križovatke Hollého a Halenárskej ulice a pre cyklistov obojsmerne na severnej strane komunikácie 
ako cyklistická trasa prepájajúca  lávku pre peších na sídlisku Družba – Námestie sv. Mikuláša – ulicu 
M.Š Trnavského – Trojičné námestie – Divadelnú ulicu.  

 V západnej, rozšírenej časti ulice  bude konkrétne vytvorený  päťpruh v členení:  
 1. zvýšený chodník s obrubníkom – cyklistický pruh – cestná komunikácia – odstavný pruh pre autá  

(ukončený s styku s chodníkom priamou, nie zalamovanou líniou)  so zeleňou a letnými sedeniami   –    
zvýšený chodník s obrubníkom, 

 2. do východnej časti bude delenie pokračovať  bez odstavného pruhu, ktorý tu bude ukončený 
plynulým postupným zúžením „do stratena“, 

 3. vyššie uvedený princíp z bodu 1. bude pokračovať aj v úseku medzi pripojením Pekárskej ulice a 
Trojičným námestím, zamedzenie vstupu áut môže byť riešené liatinovými stĺpikmi. 

 Usporiadanie parkovania – parkovanie bude riešené ako šikmé pod uhlom 60 stupňov na južnej 
strane rozšírenej časti ulice, konkrétne v časti od Pekárskej ulice po kostol Sv. Anny s tým, že 
potrebné rešpektovať jednotlivé vjazdy do objektov.  

mailto:renata.gregusova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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 Materiálové riešenie povrchov – spevnené plochy komunikácie a parkoviska budú vyložené 
prírodným kamenným materiálom: 

 1. na cestnú komunikáciu bude použitá drobná kamenná dlažba kladená vejárovito a bude výrazom 
 farebnosťou a použitým materiálom nadväzovať na stredný (cestný) pruh ulice M.Sch. Trnavského 
 2. chodníky budú vyložené dlažbou väčšieho formátu, kolmo kladenou ku fasádam na väzbu 
 3. parkovacie státia budú vyznačené tak, aby nepôsobili v priestore rušivo, napr. hranica medzi 

státiami inou farbou dlažby  
 Z hľadiska obstarávateľa bude kladený dôraz na dobrú pochôdznosť materiálu na chodníkoch pre 

peších s tým, že farebnosť materiálu a formát je vhodné prispôsobiť už zrealizovanému chodníku pri 
západnej fasáde domu „U kráľa Ľudovíta“. 

 Verejné osvetlenie a mobiliár - bude použitý klasický mobiliár, ktorý bol už použitý v ostatných 
uliciach MPR Trnava – napr. Kapitulská ulica, Jeruzalemská ulica a pod. Konkrétne je potrebné riešiť 
verejné osvetlenie, odpadkové koše, lavičky, stojany pre bicykle (zvlášť v kontexte s objektom pošty), 
stromové mreže, stĺpiky a pod. 

 Letné sedenia – v návrhu je potrebné rešpektovať a v prípade prípadnej zmeny vymedziť 
umiestnenie dvoch letných exteriérových sedení, ktoré bývajú každoročne umiestnené pred objektom 
č. 13 a 14 - viď príloha č.2. 

 Iluminácia – ako súčasť projektu je potrebné zapracovať aj riešenie imidžového osvetlenia v úrovni 
chodníka formou zapustených svietidiel pred objektom č. 9 – kostolom Sv. Anny. 

 Vianočná výzdoba – počet dvojlán v počte 4 kusy pre uchytenie vianočnej výzdoby postačuje. Je 
potrebné v projekte riešiť len zmenu napojenia jestvujúceho vianočného osvetlenia v zemi a 
pokračovať pod povrchom fasád v konkrétnych miestach, kde sa laná nachádzajú.  

 Zeleň – kostru zelene budú tvoriť odrastené malokorunné listnaté stromy geografickej príslušnosti, 
ktoré znášajú stanovištné podmienky riešenej lokality na južnej strane rozšírenej časti ulice, 
konkrétne v časti od Pekárskej ulice po kostol Sv. Anny. V podraste stromov je potrebné riešiť 
podrastovú plošnú zeleň, v závislosti od veľkosti vytvorených plôch trávnik alebo nízku záhonovú 
výsadbu. Kotvenie stromov je potrebné riešiť formou podzemných kotvení, v prípade závlahy stromov 
zaoberať sa možnosťou automatickej závlahy napojenej na studňu v území univerzitného parčíka. 

 
 Odporučený minimálny rozsah DSPaR: 
 1. Architektúra, lokalitný program 
 Na základe vstupov a požiadaviek investora a ostatných relevantných vstupov a podkladov 

vypracovať  koncept riešenia formou zjednodušenej štúdie,  ktorý  bude po schválení objednávateľom 
a Krajským pamiatkovým úradom podkladom pre projekt. 

 2. Spevnené plochy 
 3. Inžinierske siete 
 4. Verejné osvetlenie a iluminácia (vrátane vianočnej výzdoby) 
 5. Mobiliár, drobná architektúra 
 6. Sadové úpravy – zeleň (stromy, záhony)  
 7. Overenie inžinierskych sietí 
 Projektant zabezpečí overenie polohy existujúcich  inžinierskych sietí v riešenom území u správcov 

sietí s doložením písomných  dokladov správcov. 
  8. Plán organizácie výstavby (POV) 
 Plán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 

realizáciu. 
 9. Návrh plánu užívania verejnej práce 
 V  rámci PD požadujeme spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona 

č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant bude spolupracovať pri  vypracovaní  
kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v 
znení neskorších predpisov so zhotoviteľom stavby. Konečné vypracovanie plánu užívania 
prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ PD. 

 10.  Rozpočet a  výkaz výmer   
 Pri spracovávaní DSPaR požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery 

úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a 
bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať po realizovateľných celkoch, resp. podľa 
dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu. 

 11. Polohopisné a výškopisné zameranie územia vyhotovené geodetom 
 Mesto Trnava, MsÚ v Trnave poskytne úspešnému uchádzačovi podklady v rozsahu: 
 Výrez z dát technickej mapy mesta Trnava v digitálnej forme (DGN súbor MicroStation, resp. prevod 
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z DGN do DWG) 
  
         Predmet zákazky (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu) musí byť 
 spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 50/76 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, 
- zákonom MŽP SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a príslušných 

vyhlášok a STN, 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 
 Spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné  oprávnenia 
 pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) na požadovaný  predmet, t.j. na 
 krajinnú architektúru, dopravné stavby a podobne. 
 
5.       Trvanie zmluvy alebo lehota začatia :    
 Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky: 

začiatok:   13.12.2013  
 ukončenie:  koncept riešenia – zjednodušená štúdia – do 8.1.2014 

kompletná DSPaR – do 7 týždňov od schválenia konceptu riešenia 
objednávateľom a KPÚ  

 
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 ZoD, ktorý tvorí prílohu výzvy. 

  
7. Podmienky, za  ktorých bude uzatvorená zmluva o dielo:  

 
Uchádzač predloží:      
                                                                                

  1. kópiu dokladu o oprávnení podnikať, respektíve poskytovať predmetné služby, autorizačné 
 osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží víťazný 
 uchádzač pred podpisom zmluvy, 
  
 Poznámka: Zodpovedným hlavným inžinierom projektu musí byť architekt. 
 
 2. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný projektant 
 bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť pre 
 vybrané činnosti v stavebníctve, 
 
 3. zoznam referenčných projektov, minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru, pri 
 jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investora a jeho 
 kontakt. 
 
8. Súťažné podklady: 
 1. Výzva na predloženie ponuky, 
 2. Návrh krycieho listu ponuky, 
 3. Návrh obchodných podmienok, 
 4. Hranica riešeného územia (grafická príloha č.1 – výrez z ortofotomapy  mesta Trnava z                  
 r. 2011/2012 (ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o.), 
 5. Situácia s umiestnením dvoch letných exteriérových sedení pred objektom č. 13 a 14  (grafická 
 príloha č. 2) 
 
 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. 
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9.  Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 
 

05.12.2013 do 11.00 hod. 
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej výstavby, 
 kanc. č. 133 alebo v podateľni MsÚ Trnava. 
 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom „Obnova povrchov 
 Hviezdoslavovej ulice v Trnave – PD“ 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 spracovania predmetu zákazky).   

2. prehlásenie uchádzača  

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

 že porozumel týmto súťažným podkladom,  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži. 

3. doklady podľa bodu č. 7. 

 

 UPOZORNENIE: 

 1. 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! 

 2. 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 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 ods. 9 zákona, 
 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, 
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 - verejný obstarávateľ uvádza cenu poplatku za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných 
 mestom Trnava na skládku na Zavarskej ceste je 5,64 €/t bez DPH + 20% DPH a výšku zákonného 
 poplatku obci v zmysle platného zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/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 ods. 9 zákona nie je možné podať námietky. 
 
12.    Verejný obstarávateľ požaduje: 

       
1. Verejný obstarávateľ od uchádzača požaduje vykonať obhliadku riešeného územia a zoznámiť sa 

so všetkými okolnosťami z dôvodu vypracovania ponuky.  
 

2. Plán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
realizáciu. Musí obsahovať dopravné trasy, zariadenie staveniska, potrebu energií počas 
výstavby  a pod. 

         Do POV je potrebné okrem iného zapracovať spôsob ochrany tretích osôb počas výstavby, 
spôsob prípadného parkovania vozidiel, skladovania stavebných materiálov a mechanizmov 
a pod. 

3. Projektovú dokumentáciu bude obstarávateľ požadovať: 
- v tlačenej (papierovej) forme v počte 10 kompletných paré, z toho 2 x s položkovitým 
rozpočtom stavby a 2 x s výkazom výmer (všetky výpočty – dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá 
budú v rozpočte a výkaze výmer povinne uvedené),  
- digitálne spracovanie na dvoch CD nosičoch nasledovne:  

     a) výkresová časť vo formáte .dgn (.dwg) v súradnicovom systéme S-JTSK, textová časť vo 
formáte .doc, tabuľková časť .xls  

     b) všetko vo formáte .pdf  
4. Spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné 

oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) pre požadovaný 
predmet zákazky, t. j. architekt, pozemné stavby, dopravné stavby, elektro, zeleň a pod.  

5.  Zároveň dodávame, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa 
tejto investičnej akcie výberovým konaním, čo znamená, že nie je možné uvádzať v PD 
obchodné mená výrobkov a materiálov, výrobcu a pod., ale len opis ich technických parametrov 
(materiál, gramáž, hustota, hrúbka, farba a pod.). 

6. Zhotoviteľ (v cene diela) je povinný spracovať návrh plánu užívania verejnej práce (manuál 

užívania stavby) podľa § 14. Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá 

technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov,      

v ktorom mieste stavby a u ktorej dodávky sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických 

prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli 

prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby. Tento plán bude súčasťou dokladov 

potrebných pri odovzdávaní stavebného diela. 

 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pred 

 začatím verejnej práce vypracovať kontrolný a skúšobný plán verejnej práce. 

 

Dátum: 26.11.2013 

 
 
 
        Ing. Dušan Béreš, v.r. 
       vedúci odboru investičnej výstavby 
 
Prílohy:  
1. Návrh krycieho listu ponuky, 
2. Návrh obchodných podmienok, 
3. Hranica riešeného územia (grafická príloha č.1 – výrez z ortofotomapy  mesta Trnava z  r. 2011/2012 

(ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o.), 
4. Situácia umiestnenia dvoch letných exteriérových sedení pred objektom č. 13 a 14 (grafická príloha č. 2) 


