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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):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@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 
Prepojenie cyklotrasy Park J. Kráľa a Bernolákov sad v Trnave

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Medzi ulicami Hospodárska a A. Hlinku v Trnave.
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je realizácia investičnej akcie Prepojenie cyklotrasy Park J. Kráľa a Bernolákov sad v Trnave.  
Predmetom zákazky je vybudovanie prepojenia cyklotrasy medzi Parkom J. kráľa a Bernolákovým sadom, kde už
cyklotrasy sú vybudované podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorú spracoval Štefan
Ševčík INDOS, Trenčín.  
Objektová sústava:  
SO 01 Cyklotrasa 
SO 02 Verejné osvetlenie 
SO 03 Sadové úpravy 
Výmera spevnených plôch cyklistického pásu vrátane bezbariérovej úpravy chodníkov je 654,80 m2. Dĺžka trasy je
260,61 m, z toho sú priechody cez vozovku MK v dĺžke 8,60 a 13,61 m. Cyklotrasa bude z betónovej dlažby. 
Sadové úpravy spočívajú vo výruboch stromov a kríkov, a následne v náhradnej výsadbe s terénnymi úpravami. 
V trase cyklochodníka bude realizované verejné osvetlenie. 
Súčasťou realizácie zákazky sú: 
-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 
-geodetické práce. 
Podrobný popis zákazky je v časti B.1 súťažných podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233162-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45311000-0,  45316100-6 

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

Predmetom zákazky je realizácia investičnej akcie Prepojenie cyklotrasy Park J. Kráľa a Bernolákov sad v Trnave podľa
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorú spracoval Štefan Ševčík INDOS, projektová
kancelária dopravných stavieb, Puškinova 23, 911 01 Trenčín.  
Objektová sústava:SO 01 Cyklotrasa 

1/4



SO 02 Verejné osvetlenie 
SO 03 Sadové úpravy 
SO 01 Cyklotrasa  
Trasa vedie od ZÚ na pravom okraji chodníka pre peších na ulici A. Hlinku, pokračuje úrovňovým bezbariérovým
priechodom kolmo cez chodníky a vozovku ulice A. Hlinku, potom vchádza do ohradeného pozemku pridruženého k
domu č. 29, a ďalej vychádza na spevnenú plochu pred radovými garážami. Ďalej prechádza rovnobežne s frontou
garáží vo vzdialenosti 1,5 m, až po roh oplotenia Materskej školy, kde sa zatáča ľavostranným oblúkom R=6,0 m do
parku medzi Materskou školou a bytovým domom č. 5 na Hospodárskej ulici. Trasa pokračuje pravostranným oblúkom
R=21,0 m do koridoru medzi stromoradím parku až k bytovému domu č. 8, kde sa zatáča pravostranným oblúkom
R=10,0 m k ulici Hospodárska. Chodníky a vozovku prechádza kolmo na ulicu vpravo od priechodu pre chodcov vo
vzdialenosti 1,0 m úrovňovým bezbariérovým spôsobom a pokračuje až po koniec chodníka na začiatku Bernolákového
sadu súbežne s pravostrannou obrubou chodníka pre peších. 
Základná šírka cyklistického pásu je 2 x 1,25 m= 2,5 m. Priechod cez chodníky a vozovku MK A. Hlinku je v šírke 4,0 m,
priechod cez MK Hospodárska je šírky 3,0 m. Pás je rozšírený zo základnej šírky 2,5 m na 3,0 m v oblúku R=10,0 m
pred priechodom cez Hospodársku ulicu. 
V priamej je povrch chodníka vodorovný s miernou vypuklosťou 20 mm. V oblúkoch je jednostranný sklon dovnútra
oblúka 2 %. Chodníky ulíc a cyklistický pás sú v priechodoch znížené bezbariérovým spôsobom na úroveň vozovky na
2,0 m od okraja vozovky a cyklistického pásu. 
Cyklochodník je zo zámkovej dlažby (napr.Klasiko) 200x100x60 mm, červenej farby, uloženej na lôžko z drveného
kameniva 4/8 mm hrúbky 40 mm, a podsyp zo štrkodrvy 32/63 v hrúbke 150 mm. Celková hrúbka konštrukcie je teda
250 mm. 
Stredom bude viesť deliaca prerušovaná čiara z rovnakej dlažby ale zelenej farby. 
Dlažba je lemovaná mimo prechodov záhradným obrubníkom 500x190x50 mm, uloženým do betónu s bočnou oporou.
Pod kontajnery bude zriadená betónová doska o rozmeroch 4,5 x 2,0 x 0,2 m, naproti terajšej pri múre oplotenia. 
Celková výmera spevnených plôch cyklistického pásu vrátane bezbariérovej úpravy chodníkov je 654,80 m2. 
Celková dĺžka trasy je 260,61 m, z toho sú priechody cez vozovku MK v dĺžke 8,60 a 13,61 m. 
SO 02 Verejné osvetlenie 
Napojenie je navrhnuté z existujúceho sadového stožiara VO (v=5m) č.2 na Hodžovej ulici a existujúceho káblového
rozvodu VO, ktorý je napojený z existujúcej skrine RVO a napája osvetľovací stožiar VO s dvojramenným výložníkom pri
garážach. Tento stožiar sa zdemontuje a kábel sa v dostatočnej dĺžke odkope a napojí sa do navrhovaného stožiara VO
č. 4, bez spojky. 
Súbežne s káblom VO bude uložený pozinkovaný pásik FeZn 30/4mm, z ktorého drátom FeZn 10mm a svorkami SR03
budú uzemnené jednotlivé osvetľovacie stožiare. Pripojenie stožiarov bude svorkou SP1. Jednotlivé spoje v zemi budú
proti korózii chránené obalením jutou a zaliatím asfaltom. 
Osvetlenie cyklotrasy je navrhnuté osvetľovacími stožiarmi STK 60/50/3, v=5m, D= 60mm, obojstranne
žiarovozinkovaný. Osvetľovacie stožiare budú osadené v betónovom základe.  
Napojenie káblov a svietidiel v stožiaroch bude cez typizovanú elektrovýzbroj GURO EKM 2072/1xE27. Pripojenie
svietidiel tr.I sa vykoná káblom CYKY-J/3x1,52 , resp. svietidlá tr.II sa pripoja káblom CYKY-O/2x1,52 .  
Kábel VO v voľnom teréne bude uložený v ryhe 35/80cm v pieskovom lôžku hr. 10cm, chránený plastovou platňou KPL
250, kábel v blízkosti koreňov stromov a v spevnenej ploche bude uložený v rúrke FXKV63. Kábel v ceste bude uložený v
chráničke FXKV125, ktorá bude uložená na betónovom podklade, v ryhe 60/120cm. Kábel bude v celej trase označený
výstražnou fóliou. 
SO 03 Sadové úpravy 
Trasa navrhovaného prepojenia cyklotrasy hneď po prechode cez ulicu A. Hlinku prechádza cez pozemok, ktorý je v
majetku mesta Trnava, avšak je v užívaní ako záhrada.. 
Na začiatku tejto záhrady je za betónovou podmúrovkou živý plot z kríkov v rozmeroch 8,5 x 1,0 m. Vo vnútri záhrady je
v trase chodníka 1 ks smreka 22 cm, 1 ks smreka 16 cm a 1 ks borovice 26 cm. Túto zeleň je potrebné odstrániť a
nahradiť výsadbou novej zelene. 
Náhradou za odstránenú zeleň bude v mieste výrubu medzi záhradou domu č. 29 a cyklistickým chodníkom vysadené 2
ks stromov a v parku za domom č. 5 4 ks stromov vo vzrastlom stave, vysadených do jám v baloch o priemere 50 cm. 
Ďalej bude pozdĺž cyklistického pásu vpravo na konci úseku za priechodom pre cyklistov cez Hospodársku ulicu vysadené
50 ks kríkov nízkej zelene. 
Vysadené bude 5 ks javor Acer platanoides atropurpurea, výšky do 5 m, 1. kus smrek Picea pungues výšky do 3,5 m a
50 ks kríkov vtáčieho zobu Ligustrum vulgare. 
Okrem toho budú odborne formovacím rezom ošetrené dotknuté stromy v parku za bytovým domom č. 5, tak aby
spodné vetvy boli vo výške min. 2,5 m nad chodníkom pre cyklistov. 
Stromy budú osadené do vyhĺbených jám v baloch, s použitím 50 % vykopanej zeminy a 50 % humusu na zásyp jám.
Ku koreňu stromu bude zavadená zavlažovacia trubka PEE DN 100 mm v dĺžke jednotlivo 1,2 m, vyplnená hrubozrnným
kamenivom 8/16 mm. 
Jama bude po zásype opatrená drevnými odrezkami proti rýchlemu odparovaniu vody 
 
Súčasťou predmetu zákazky sú i geodetické práce (vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou, zameranie stavby
(stavebných objektov), porealizačné zameranie atď. realizované autorizovaným geodetom.  
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Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného
obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú
špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť
nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.
z..

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  44 864,1800 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  2

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:  uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 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 predložením dokladov podľa § 26
ods. 2, písm. e) resp. ods. 4,5 alebo § 128 ods. 1 cit. zákona t. j. overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo
overenú kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného ÚVO, a v súčinnosti s § 19 ods. 3.  
Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  doklady zmysle ustanovenia
§ 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky. Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient banky: 
-si plní svoje záväzky 
-nie je v nepovolenom debete 
-bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. 
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá
vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania schopnosti a ekonomických
možností uchádzača realizovať predmet zákazky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  A) podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
- predloženie zoznamu prác rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
(1.7.2008- 1.7.2013) doplneným potvrdeniami objednávateľov o uspokojivom vykonaní týchto prác, minimálne však
doložiť tri už zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad 30 000 eur bez DPH s uvedením stručného popisu
prác, cien, miest, kontaktných osôb (č. tel., email) a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný  
obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich uskutočnení. 
B) podľa § 28 ods.1, písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie
stavebných prác, pričom verejný obstarávateľ požaduje i kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre činnosť
stavbyvedúceho s originálnym odtlačkom pečiatky držiteľa a originálnym podpisom držiteľa (kategória
inžinierske/dopravné stavby), ktorý bude uvedený v zmluve o dielo.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  A) Potvrdenia referencií musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako
overená fotokópia tohto dokladu a bude uznaný aj ekvivalent hodnoty 30 000 € v inej mene prepočítaný podľa kurzu
inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. 
Za práce rovnakého a obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať len realizácie podobných prác,
zahrnuté v predmete zákazky, t. z. výstavby spevnených plôch, chodníkov alebo komunikácii. 
B) Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentný doklad alebo rovnocenné doklady vydávané v iných členských krajinách
EU. Zároveň doloží prehlásenie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii počas plnenia predmetu zmluvy
týkajúcej sa predmetu zákazky.  
Odôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. b) a g): Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť
a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie
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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 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  09.07.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  18.07.2013 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.07.2013 13:30
Miesto :  Na Radnici v Trnave, Hlavná ulica 1., v zasadačke primátora
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  
Pri otváraní obálok s ponukami sa neuplatňuje §41 zákona o verejnom obstarávaní. 
Na otváraní obálok s ponukami sa nemôžu zúčastniť zástupcovia uchádzača, nakoľko sa ponuky, spĺňajúce podmienky
účasti budú ďalej vyhodnocovať elektronickou aukciou.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa a ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. V prípade ak nevyhovie
žiadna z ponúk, verejná súťaž bude zrušená.  
Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na
adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave. 
Súťažné podklady budú poskytnuté osobne alebo zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač
súťažné podklady vyzdvihne v pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 11,30 hod a 12,30 - 15,30 hod., v piatok vždy do
14,00 hod., po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I.) Žiadosť musí
obsahovať: 
kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje doručenie 
súťažných podkladov, názov predmetu zákazky, meno zodpovedného pracovníka (kontaktnej osoby) vrátane jeho 
telefónneho čísla a spôsob prevzatia súťažných podkladov (zaslanie poštou alebo osobné prevzatie). V prípade, ak
záujemca pošle oskenovanú žiadosť e-mailom, verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie žiadosti prostredníctvom pošty
do troch dní odo dňa zaslania žiadosti emailom. Ak záujemca nesplní vyššie uvedený postup, súťažné podklady
poskytnuté nebudú.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.06.2013
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