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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 4  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

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 (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

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

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Rekonštrukcia MK Rajčúrska, Trnava - Modranka

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Miestna komunikácia Rajčúrska ulica v Trnave 
Modranke
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK021

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku

II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
 
Predmetom zákazky je realizácia - rekonštrukcia miestnej komunikácie v Trnave Modranke, ktorá bude zrealizovaná v
zmysle schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačného projektu, stavebného povolenia a
požiadaviek verejného obstarávateľa. Je ohraničená ulicou Hraničnou po križovatku s ulicou Bosniackou, jestvujúca
miestna komunikácia Rajčúrska tvorí spojnicu uvedených ulíc. Realizovať sa budú dva stavebné objekty - SO-01
komunikácia a SO-02 chodník. Súčasťou stavebného objektu SO-01 je odvodnenie, trvalé vodorovné dopravné značene
a konečná úprava terénu. 
Súčasťou realizácie zákazky sú: 
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-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 
-geodetické práce. 
Podrobný popis zákazky je v časti B.1 súťažných podkladov. 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných
podkladov, 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.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233120-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233161-5 
Doplnkový slovník: IA13-5 

II.1.7.    Rozdelenie na časti
Nie

II.1.8.    Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie

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

Predmetom zákazky je realizácia - rekonštrukcia miestnej komunikácie v Trnave Modranke, ktorá bude zrealizovaná v
zmysle schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačného projektu, stavebného povolenia a
požiadaviek obstarávateľa. Je ohraničená ulicou Hraničnou po križovatku s ulicou Bosniackou, jestvujúca miestna
komunikácia Rajčúrska tvorí spojnicu uvedených ulíc. Realizovať sa budú dva stavebné objekty - SO-01 komunikácia a
SO-02 chodník. Súčasťou stavebného objektu SO-01 je odvodnenie, trvalé vodorovné dopravné značene a konečná
úprava terénu. 
SO-01 komunikácia: Funkčná trieda komunikácie bude C 3 - obslužná komunikácia sprístupňujúca objekty a územia.
Kategória komunikácie bude MO 6,5/40 - dvojpruhová obojsmerná komunikácia.  
Na trase budú tri smerové oblúky o polomeroch R = 300,0m, R=100,0m a R=25,0m. Celková dĺžka komunikácie je
395,95m. Realizovať sa bude po úsekoch, dĺžka úseku cca 100 m.  
Výškovo bude komunikácia osadená s ohľadom na jestvujúcu niveletu terajšej komunikácie a s ohľadom na osadenie
jestvujúcich rodinných domov. V celom úseku sa odstráni celá konštrukcia jestvujúcej vozovky. Z tohto dôvodu sa
vytvorí aj nová niveleta komunikácie. Na trase bude päť zakružovacích oblúkov o polomeroch R=1700m, R=2700m,
R=1330m, R=4000m a R=5300m. Minimálny sklon nivelety bude 0,51% a maximálny sklon nivelety bude 1,94%. 
Priečne usporiadanie komunikácie bude nasledovné: km 0,000 00 - 0,395 95 
- chodník 1,5 m ( zľava ) 
- zeleň 1,0 5,0m  
- komunikácia 5,5m 
- zeleň 2,5 9,0m  
Priečny sklon komunikácie bude obojstranný, strechovitý 2% smerom k obrubníkom.  
Konštrukcia pre rekonštrukciu vozovky komunikácie bola navrhnutá na základe inžinierskogeologického prieskumu
vykonaného v novembri r.2008. Z daného prieskumu vyplýva, že v celom úseku je konštrukčná vrstva vozovky z
obaľovaného kameniva asfaltom do hrúbky 50mm. Pod vrstvou asfaltu sa nachádza navážka z makadamu, štrk
premiešaný s hlinou a úlomkami tehly a pod touto vrstvou je hlina nízko plastická. Konštrukcia vozovky bola navrhnutá z
typizačnej smernice "Katalóg vozoviek miestnych komunikácií" pre skupinu dopravného zaťaženia F, tabuľka N 25 v
nasledovnom zložení: 
- asfaltový betón AB II 40mm 
- obaľované kamenivo OK II 120mm 
- štrkodrva fr. 32-63mm ŠD 170mm 
- štrkopiesok fr.0-63mm ŠP 180mm 
510mm 
Komunikácia bude po oboch stranách lemovaná betónovými cestnými obrubníkmi ABO 2-15, uloženými do lôžka z
betónu s bočnou operou, prevýšenými o 120mm nad úroveň vozovky. Obrubníky budú v mieste vjazdov do dvorov
klopené. V mieste bezbariérového priechodu pre peších na križovatke s Hraničnou ulicou budú obrubníky prevýšené nad
úroveň vozovky o 20mm.  
Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené povrchovým odtokom dažďových vôd do navrhovaných uličných vpustí, tie
budú zaústené do jestvujúcej kanalizácie. Celkový počet uličných vpustí, zabezpečujúcich odvodnenie komunikácie bude
8ks. Uličné vpuste typu UV 1500 prefabrikované uličné vpuste. Na vpustiach bude osadená mreža s nálievkou
500x500m. Uličné vpuste budú napojené na jestvujúcu kanalizáciu prípojkami z PVC rúr DN 200mm. Rúry budú uložené
do lôžka z piesku hrúbky 100mm. Obsypané budú tiež pieskom. Zásyp rýh sa spraví štrkopieskom podľa potrebnej
hrúbky. 
Trvalé dopravné značenie: Zvislé trvalé dopravné značenie sa ponechá v jestvujúcom umiestnení. Po rekonštrukcii
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vozovky bude potrebné spraviť trvalé dopravné značenie vodorovné. V strede vozovky sa spraví pozdĺžna prerušovaná
čiara V 2a, kde dĺžka úsečiek bude 3,0m a medzery budú 6,0m. Hrúbka čiar bude 120mm. V mieste priechodu pre
peších sa vodorovné značenie V 6 Priechod pre chodcov. 
SO-02 Chodník: zrealizuje sa rekonštrukcia jestvujúceho chodníka po pravej strane komunikácie od križovatky s ulicou
Hraničnou po križovatku s ulicou Bosniackou. 
Výškovo bude chodník osadený s ohľadom na jestvujúcu niveletu terajšieho chodníka a s ohľadom na osadenie
jestvujúcich rodinných domov a vjazdov do dvorov. V celom úseku sa odstráni celá konštrukcia jestvujúceho chodníka.
Priečny sklon chodníka bude jednostranný 2% smerom do zelene. 
Jestvujúca konštrukcia terajšieho chodníka, ktorá je z betónu a je značne zničená, sa vybúra. Miesto tejto konštrukcie sa
spraví nová konštrukcia chodníka v nasledovnom zložení: 
- zámková dlažba šedá ZD 80mm 
- lôžko z piesku fr. 4 8mm P 30mm 
- podkladný betón B 10 80mm  
- štrkopiesok fr.0-63mm ŠP 80mm 
270mm 
V mieste pred pohostinstvom sa nachádza jestvujúca spevnená asfaltová plocha. V tomto úseku sa chodník v dĺžke
24,0m spraví len zo zámkovej dlažby hr. 80mm, uloženej do lôžka z piesku, položenej na asfaltovú konštrukciu
spevnenej plochy. 
Chodník bude zo strany zelene lemovaný betónovými parkovými obrubníkmi 1000x200x50mm, uloženými do lôžka z
betónu s bočnou operou. Priechod cez komunikáciu v mieste križovatky s Hraničnou ulicou sa vybuduje ako
bezbariérový. Pred pohostinstvom sa medzi komunikáciu a chodník osadí cestný betónový obrubník 1000x200x100mm,
ktorý bude zošikmený. Pre osadenie obrubníka sa v asfaltovom kryte vyfrézuje rýha, do ktorej sa obrubníky osadia.
Pozdĺž asfaltovej plochy sa plocha popri obrubníkoch doasfaltuje. 
V rámci trvalého dopravného značenia sa osadia pred priechodom pre peších zvislé dopravné značky IP 6 Priechod pre
peších a vodorovné značenie V 6a Priechod pre peších. V rámci realizácie chodníka sa spraví aj vyznačenie priechodu pre
peších pre nevidiacich. Pred priechodom, pozdĺž hrany obrubníka sa osadí varovný pás Z 8b z oboch strán komunikácie.
Kolmo na priechod sa z oboch strán osadia signálne pásy Z 8c.  
Súčasťou predmetu zákazky sú i geodetické práce (vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou, zameranie stavby,
porealizačné zameranie, bližšie časť B.2. bod 4.5) realizované autorizovaným geodetom.  
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou 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..
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  246 500,0000 EUR

II.2.2.    Opcie 
Nie

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  3

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1.    Požadované zábezpeky a záruky 
Verejný obstarávateľ požaduje zložiť zábezpeku vo výške 7 000€, slovom sedemtisíc eur, v zmysle súťažných 
podkladov.

III.1.2.    Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia 
Predmet obstarávania bude financovaný finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta Trnava v súlade s obchodnými
zvyklosťami a podrobne bude uvedený v súťažných podkladoch. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyplatiť zádržné až po
odovzdaní stavebného diela, resp. po odstránení vád a nedorobkov. Zádržné stanovuje verejný obstarávateľ na 10% z
každej mesačnej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky a zálohy, platby sa budú realizovať mesačne
podľa skutočne vykonaných prác, resp. po skončení stavby alebo jej časti.

III.1.3.    Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
Ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov, vytvorenie právnych vzťahov sa bude vyžadovať v tom
prípade, ak bude ponuka prijatá a vytvorenie právnych vzťahov bude potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

III.2.    Podmienky účasti 
III.2.1.    Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného

alebo obchodného registra 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
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Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 26, ods. 1: a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, d) nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia, f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, g) nebolo mu v
predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ preukázať, h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom,
ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k
nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca preukazuje
splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b)
písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a
zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie
starším ako tri mesiace, e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, f) písm. h) čestným vyhlásením. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť
na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola
právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno
preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky môže využiť ustanovenia § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti s § 19. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.
z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. V prípade, ak
uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), môže doložiť originál
alebo overenú fotokópiu platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia, predloží 
-platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,  
-čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
Doklady musia byť predložené ako originály alebo overené fotokópie.

III.2.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
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 záväzky alebo prísľub banky (pobočky zahraničnej banky) o poskytnutí úveru klientovi vo výške
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100 000 eur. 
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 (ak je to uplatniteľné)
Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov. Finančné a ekonomické
postavenie možno preukázať i využitím finančných zdrojov inej osoby podľa § 27 ods. 2) a 3). Musí zároveň predložiť
písomnú zmluvu s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi, resp. kapacitami mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie a že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Zmluva
musí obsahovať : názov akcie, identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo) a inej osoby (obchodné meno a
sídlo). V zmluve musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Splnenie podmienky účasti možno preukázať
čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v
čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť predložené ako originály alebo overené
fotokópie. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval požadovanými finančnými prostriedkami
vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.

III.2.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na
poskytnutie prác, t. j. doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b), c), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní.  
vzmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (roky
2008-2012) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest 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 možné, vyhlásením uchádzača o
ich uskutočnení. 
Verejný obstarávateľ okrem zoznamu zároveň požaduje predložiť minimálne referencie troch zákaziek na samostatných
listoch s min. investičnými nákladmi 130 000 eur za jednu zákazku bez DPH, s potvrdením obstarávateľov o uspokojivom
vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b). Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa rozumejú
stavby v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. stavby dopravné
(komunikácie, spevnené plochy). Zoznam ako i potvrdené referencie (tri 
zákazky) musia obsahovať: a) druh realizovaných prác, b) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, c) miesto uskutočnenia
prác, d) lehotu uskutočnenia prác, e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, f) meno, tel. č. a
e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie uvedených skutočností
zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku
pečiatky objednávateľa. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto
meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v
ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa
referencia (stavba) realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v
inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro, 
v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. c) - údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za
kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na
stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.  
v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčastne požadujeme predložiť i
doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním dopravné/inžinierske stavby) vydaného
Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. a zákona č.138/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne
spôsobilej osoby. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou
inštitúciou v inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Stavbyvedúci uchádzača musí
mať min. 5 rokov praxe, z toho 3 roky zastával podobnú funkciu a musí mať preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác
podobného charakteru ako je predmet zákazky. V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu
obsahujúcu: 1. Funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe; 2. Vzdelanie: najvyššie
dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy; 3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia,
dosiahnuté vzdelanie, dátum; 4. Odborná prax: celková prax (roky), na podobných zmluvách (roky), v navrhovanej
funkcii (roky), zamestnávateľ od/do, pracovné zaradenie/ funkcia, kontakt (tel., e-mail)., Zároveň požadujeme čestné
prehlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že
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bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu
(zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi. 
v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich
zamestnancov za predchádzajúce 3 roky ( 2010,2011,2012), 
v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii
na plnenie zmluvy. V takomto prípade uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.
z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z.  
Zdôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. b), c), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky
účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť, podmienky a
organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v
požadovanej kvalite.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Verejná súťaž

IV.2.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena
IV.2.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Áno
Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa bude vyzvaný na účasť v elektronickej
aukcii.  
Elektronická aukcia bude realizovaná v dvoch kolách: 
-zadávacie kolo: v trvaní dvoch dní. Tu uchádzači vložia svoje cenové návrhy do tzv. aukčnej siene zhodné s cenovou
ponukou, doručenou verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe.  
-Súťažné kolo: v tomto kole uchádzači budú upravovať svoje súťažné cenové návrhy smerom nadol. 
Predpokladaná dĺžka kola je 20 minút. Kolo bude predĺžené o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v posledných
2 minútach. V aukcii sa bude súťažiť o celkovú cenu diela s DPH.  
Podrobnosti o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.3.    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

OIV - 5442/2013
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 

Nie
IV.3.3.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych

dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  07.06.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie

IV.3.4.    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
26.06.2013 13:00

IV.3.6.    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Do termínu
Dátum:  15.11.2013

IV.3.7.    Podmienky otvárania ponúk
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Dátum a čas:  26.06.2013 13:30
Miesto (ak sa uplatňuje)
Trnava, Radnica, Hlavná ulica č. 1, zasadacia miestnosť primátora, poschodie prvé, číslo miestnosti R 21.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otváranie ponúk časti Ostatné je neverejné. Na otváraní obálok časti Kritéria sa nemôžu zúčastniť zástupcovia
uchádzača, nakoľko sa ponuky, spĺňajúce podmienky účasti budú ďalej vyhodnocovať elektronickou aukciou.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Toto obstarávanie sa bude opakovať 

Nie
VI.2.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    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.1). Žiadosť musí
obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje
poskytnutie 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. 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle oznámenia o vyhlásení metódy
verejného obstarávania požaduje, aby uchádzač uviedol mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu 
zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy na samostatnom liste ponuky. V prípade ak použije doklad o
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného ÚVO, je povinný v ponuke predložiť aj úradne overenú fotokópiu dokladu,
ktorou preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk
(napr. overený výpis z obchodného registra a pod.). Súčasťou ponuky musí byť 
doklad o zložení zábezpeky v zmysle súťažných podkladov.

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
27.05.2013
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