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 zákazka s nízkou hodnotou                                                       v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.        

 

 
Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora príkazu primátora č. 14/2010 - 
zákazka s nízkou hodnotou  (ďalej len „ zákon”) 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave                                            IČO: 00313114  
Kontaktná osoba: Ing. Augustínová Ľubica,  odbor  investičnej výstavby 
Obec (mesto): Trnava                      PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová                         Číslo: 3 
Telefón: 033/3236112                                               Fax: 033/3236400   

Elektronická pošta: lubica.augustinova@trnava.sk   Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou ( práce ) :  

"Parčík za Daňovým úradom,  realizácia studne – závlahový systém, Trnava“ 

                                                                              
3.      Miesto dodania stavebných prác : Parčík za Daňovým úradom Trnava, Hlboká ul. Trnava 
 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
Predmetom zákazky je návrh a realizácia systému zavlažovania parčíka, vrátane návrhu čerpacej 

stanice. Samotný návrh predloží úspešný uchádzač pred realizáciou investorovi.    

Zdrojom vody pre závlahový systém (ZS) je vŕtaná studňa, umiestnenie ktorej je zrejmé z priloženej 

situácie. Samotný vrt studne ústi do  betónovej  šachty, v ktorej bude umiestnená  čerpacia stanica. 

Šachta má vybudovanú elektrickú prípojku s prívodným káblom CYKY – J 5x2,5.  

Parametre studne – hĺbka 20-22 m, PVC rúra priemer 200 mm. 

Studňu od zavlažovanej plochy parčíka oddeľuje svah s prevýšením cca 5 m – tento fakt je potrebné 

zohľadniť pri návrhu ponorného čerpadla.  

Schéma zavlažovacieho systému: studňa so šachtou s čerpacou stanicou, rozvod vody po hornú 

šachtu, horná šachta s ventilmi, rozvod vody na ploche parčíka, vodné zásuvky umiestnené 

v uzamykateľných pochôdznych šachtách, hadice  a koncové rozstrekovače.  

Z tohto celku je predmetom zákazky: 

- čerpacia stanica – jej návrh a realizácia, ktorá bude umiestnená v šachte nad studňou (vrátane 

vyplývajúcich stavebných úprav na šachte)  

- vybavenie šachty bude obsahovať okrem čerpacej stanice vodomer a na vodovodnom potrubí 

odbočovací kus a ventil, keďže v budúcnosti sa uvažuje o rozšírení zavlažovania i na spodnú časť 

parku – zelených plôch a výsadby. Po jej vybudovaní bude v činnosti vždy len jedna vetva, horná 

alebo spodná, preto je potrebné osadiť uzatváracie ventily, 

- rozvod vodovodného potrubia k hornej šachte – návrh dimenzie, materiál a  položenie potrubia 

vrátane pieskového lôžka a obsypu  podľa vzorového priečneho rezu uloženia vodovodného 

potrubia (výkopové práce a spätný zásyp nie je súčasťou zákazky) 

Pozn. Dĺžka trasy vodovodného potrubia medzi šachtou nad studňou a hornou ventilovou šachtou 

bude jasná až po zrealizovaní studne (stane sa tak v dobe trvania tejto výzvy), uveďte preto cenu 

potrubia a súvisiacich položiek v cenovej ponuke za 100 m dĺžky (s uvedením jednotkových cien), 

-  horná ventilová šachta – plastová pochôdzna s uzamykateľným poklopom, s rozmerom 

umožňujúcim  umiestnenie uzatváracích a vypúšťacích ventilov a prípadného ďalšieho potrebného 

vybavenia. Keďže ide o verejne prístupné miesto je potrebné voliť odolnejší materiál a všetky 

poklopy musia byť uzamykateľné,  

-   rozvod vody k jednotlivým vodným zásuvkám – medzi hornou ventilovou šachtou  a vodnými 

zásuvkami je potrebné viesť potrubie cez asfaltový chodník a cyklochodník - formou pretláčky  

-   jednotlivé vodné zásuvky – ich  umiestnenie musí vychádzať z konkrétnej situácie parku s plnou 

obslužiteľnosťou záujmového územia a zároveň  minimalizovaním zásahu hracích prvkov a lavičiek. 

Z toho vyplynie i počet osadených vodných zásuviek a ich dimenzie. Keďže systém bude 

obsluhovaný manuálne, je možné na zväčšenie dosahu vodnej zásuvky použiť kratšie hadice, čo 

možno zredukuje potrebu vodných zásuviek. 

http://www.trnava.sk/
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Objednávateľ požaduje v návrhu zohľadniť sieť vybudovaných peších komunikácií a minimalizovať 

prechod potrubí – ak budú potrebné riešiť ich formou pretláčky. 

Výkon čerpadla a dimenzie potrubí navrhnúť tak, aby boli v prevádzke  súčasne minimálne tretina 

z navrhnutých vodných zásuviek a zároveň by bolo možné z ďalšej z nich hadicou zalievať stromy, 

- koncové rozstrekovače 

- osadenie šachty na uskladnenie hadíc (vedľa ventilovej šachty) potrebných na uskladnenie 

používaných hadíc s uzamykateľným poklopom 

- výkop rýh a spätná úprava terénu s ohľadom na konkrétny druh povrchovej úpravy (trávnik, záhon, 

chodník, asfaltový chodník), vrátane zhutnenia výkopu a odstránenie nepotrebného materiálu 

z výkopu a jeho uskladnenie na skládke 

- zaškolenie obsluhy 

- tlaková skúška systému 

- osadenie ventilov, umožňujúcich vypustenie systému na zimné obdobie 

- pri zemných prácach je potrebné zohľadniť polohu kábla verejného osvetlenia pri asfaltovom 

chodníku s cyklochodníkom  

- po realizácii  zhotoviť situáciu – porealizačné zameranie rozvodov  

- inštaláciu čerpacej stanice – jej napojenie na zdroj el. energie a revíznu správu napojenia musí 

vyhotoviť pracovník so zodpovedajúcou odbornosťou, 

- pred začatím prác je potrebné vytýčiť inžinierske siete správcom sietí  

Vzájomnú koordináciu prác s vykonávateľom zemných prác, zhotoviteľom elektroprípojky  

a zhotoviteľom závlahového systému bude riadiť technický dozor investora.    

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby (predpoklad):    
 
 začiatok :            najskôr                   12.11.2012 
 ukončenie :         predpoklad             22.11.2012 

 
6.  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 bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % bude uhradené po 
odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých , ktoré nebránia užívaniu 
diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce.  

 

7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          

         Uchádzač predloží: 

výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo 

živnostenské oprávnenie alebo aktuálny výpis zo živnostenského registra  

s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky,   

 Úradne overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo.  

 
Upozornenie: Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi 
pri fakturácií prác nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce 
zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta stavby !   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
8.     Súťažné  podklady v elektronickej forme tvorí:   

1. výzva na predloženie ponuky 
2. situácia 
3. návrh obchodných podmienok 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku záujmového územia za účelom 
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne 
definovanú ponuku. 
                                                                                       

9.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk:   6. 11. 2012 do  11:00 hod. 
 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- MsÚ , Trhová č. 3, Trnava, podateľňa 
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          Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                      
„Parčík za Daňovým úradom, realizácia studne, Trnava“  s uvedením adresy a odosielateľa 
osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk . 

  

10.    Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie v kalendárnych dňoch. 
2. ponukový rozpočet, ktorý vypracuje uchádzač na základe fyzickej obhliadky miesta realizácie 

prác  definovaných v  charakteristike prác v tejto výzve ( bude ako príloha č.1 k ZoD )  
3. doklady podľa bodu č. 7 
4. prehlásenie, že uchádzač súhlasí s podmienkami výberového konania a že súhlasí 

s obchodnými podmienkami, predloženými v tomto výberovom konaní (v krycom liste 
ponuky) 

5. zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú títo realizovať 
s uvedením  osvedčenia  

 

11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ   
                                                                  

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako                       
limit v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   
 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky 
prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania  
 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy 
 

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola 
vyhlásená /§ 46/ 
 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo 
verejnom obstarávaní 
 

- si vyhradzuje právo zrušiť súťaž bez stanovenia víťazného uchádzača 
 

- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky, 
 

- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku 
na Zavarskej  ceste je 5,64 €/t bez DPH + zákonný poplatok obci v zmysle platného zákona č. 
17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,...), prípadne 6,64 €/t bez 
DPH (iný odpad zmiešaný zo stavby), vzdialenosť na skládku 5 km 

 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy 
 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

- bude akceptovať - po vzájomnej obojstranne odsúhlasenej dohode - posun termínu 
plnenia, ak klimatické podmienky budú brániť riadnemu vykonaniu dohodnutých prác  

 

 
                   Ing. Dušan Béreš v.r.  
                                                               vedúci odboru investičnej 
                                                                                                                        výstavby 
 

Vybavuje: Ing. Augustínová Ľubica  
V Trnave: 25.10.2012     

 


