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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  MsÚ v Trnave, kancelária č. 107
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bodišová
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: zuzana.bodisova@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Vypracovanie štúdií v lokalite Medziháj a Lesopark Štrky

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Mesto Trnava
NUTS kód: 
SK0

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií pre lokality Medziháj a Lesopark Štrky, ktoré budú slúžiť ako územno-
plánovacie podklady pre vypracovanie urbanisticko-architektonických štúdií a ďalších stupňov projektových
dokumentácií. 
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 
Časť 1 – „Trnava - Medziháj – návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania územia“ 
Časť 2 – „Trnava – Lesopark Štrky – obnova územia a návrh športovo-rekreačného využitia zóny“ 
Uchádzač môže predložiť ponuku na samostatnú časť, alebo na celý predmet zákazky. 

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71240000-2 
Doplnkový slovník: IA01-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

2 štúdie 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  16 670,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1Uchádzač musí spĺňať
podmienku účasti podľa § 26 ods.1 písm. f zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Jej splnenie preukáže predložením originálneho dokladu alebo jeho overenou fotokópiou, ktorá musí byť súčasťou
ponuky : 
1.1.1 - Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 
profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky alebo čestné vyhlásenie podľa 
predpisov svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky. 

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa 

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1 Uchádzač v ponuke
predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky: 
2.1.1 – Pre časť 1 „Trnava - Medziháj – návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania územia“: 
2.1.1.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam minimálne dvoch relevantných referenčných zákaziek za predchádzajúce tri
roky s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, ceny a lehoty dodania zákazky. K
zoznamu uchádzač priloží potvrdenia vyhotovené odberateľmi ako dôkaz plnenia predmetu zákazky: 
a) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, b)
ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je z objektívnych
dôvodov možné verejný obstarávateľ môže uznať aj Vyhlásenie uchádzača o jeho plnení ( v tom prípade uviesť
objektívne dôvody nepredloženia potvrdení odberateľa). 
2.1.1.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) - osvedčenie autorizovaného architekta Slovenskej komory architektov, ktorý bude
uvedený v zmluve o dielo (ZoD) v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
prípadne ekvivalentným dokladom, ktorý vydáva štát, z ktorého uchádzač pochádza a ktorý bude k dispozícii v danom
projekte. 2.1.1.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) - Zoznam architektov, resp. projektantov, ktorí sa zúčastnia na
vypracovávaní štúdie. 2.1.2 – Pre časť 2 „Trnava – Lesopark Štrky – obnova územia a návrh športovo-rekreačného
využitia zóny“: 
2.1.2.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam minimálne dvoch relevantných referenčných zákaziek za predchádzajúce tri
roky s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, ceny a lehoty dodania zákazky.
Uchádzač preukáže, že obidve referenčné zákazky sa zaoberali revitalizáciou územia, vrátane posúdenia vodného režimu
v území. 
K zoznamu uchádzač priloží potvrdenia vyhotovené odberateľmi ako dôkaz plnenia predmetu zákazky: 
a) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, b)
ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je z objektívnych
dôvodov možné verejný obstarávateľ môže uznať aj Vyhlásenie uchádzača o jeho plnení ( v tom prípade uviesť
objektívne dôvody nepredloženia potvrdení odberateľa). 
2.1.2.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) - osvedčenie autorizovaného krajinného architekta Slovenskej komory architektov,
ktorý bude uvedený v zmluve o dielo (ZoD) v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a
doplnkov, prípadne ekvivalentným dokladom, ktorý vydáva štát, z ktorého uchádzač pochádza a ktorý bude k dispozícii v
danom projekte. . 2.1.2.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) - Zoznam architektov, resp. projektantov, ktorí sa zúčastnia na
vypracovávaní štúdie. 2.2 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nepredloží požadované
doklady, alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní 2.1.1.1 a 2.1.2.1 -
podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s plnením
zmlúv požadovaného charakteru. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní Ostatné podmienky
technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby predložením požadovaných dokladov uchádzač preukázal
schopnosť dodať predmet obstarávania v požadovaných kvalitatívnych a funkčných vlastnostiach. 
Poznámka: Uchádzač môže doklady predložené verejnému obstarávateľovi, ktorými preukazuje technickú a odbornú
spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky označiť za dôverné. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  zoznam minimálne dvoch relevantných referenčných zákaziek za
predchádzajúce tri roky s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, ceny a lehoty
dodania zákazky pre časť 1 a časť 2
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

40275/2012
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
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Dátum a čas:  07.01.2013 16:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  17.01.2013 16:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.01.2013 09:00
Miesto :  MsÚ v Trnave, v zasadačka MsÚ v Trnave, Trhová č. 3, č.d. 215
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otvárania ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Projekt CircUse. 

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
20.12.2012
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