
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 
Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Rekreačný areál Kamenný mlyn v Trnave
NUTS kód: 
SK
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je realizácia investičnej akcie Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
.Rekonštrukcia má za cieľ obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho najbližšieho okolia. V rámci rekonštrukcie
budú riešené tieto stavebné objekty: 
-Komunikácie a spevnené plochy 
-Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium) 
-Výmena potrubného vedenia odpadového kanála 
-Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia 
-Mobiliár 
Súčasťou realizácie zákazky sú: 
-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 
-geodetické práce.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212100-7 
Doplnkový slovník: IA13-5 

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

Rekonštrukcia má za cieľ obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho najbližšieho okolia. V rámci rekonštrukcie
budú riešené vyššie uvedené stavebné objekty. 
Výstavba bude rozdelená do dvoch etáp, ktoré budú časovo oddelené: 
V I. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty: 
-Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium), -Výmena potrubného vedenia odpadového kanála 
-Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia, -Časť mobiliáru lavice. 
Predpokladaný časový úsek realizácie I. etapy: 22.týždeň - 28.týždeň (vrátane). Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko a
pódium) 
Tvar jestvujúcich stupňov prírodného amfiteátra bude zachovaný. V súčasnosti je nástupná podlahová plocha
jednotlivých stupňov s povrchom z asfaltu a oporné múriky stupňov sú obložené prírodným kameňom. Schodiská sú z
kamenných kociek. Popis prác realizácie: 
-odstránenie asfaltu hr. cca 5 cm v celom rozsahu podlahovej plochy stupňov a pódia (celková pôdorysná plocha
stupňov je približne 430 m2 a pódia 39 m2) -odstránenie podkladových vrstiev pod asfaltom hrúbky cca 25 cm 
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-očistenie, spevnenie, prešpárovanie a prípadné doplnenie kamenného obkladu oporných múrikov stupňov 
-očistenie, spevnenie, prešpárovanie a prípadné doplnenie schodiskových stupňov 
-zhutnenie existujúceho podkladu pod podkladný betón, zhutnenie musí byť prevedené tak, aby nedošlo k narušeniu
kamenného muriva jednotlivých stupňov! -realizácia novej skladby stupňov a pódia: 1,4 cm kamenný koberec, 12,5 cm
podkladný betón B 20/25, ktorý bude potrebné dilatovať, 10 cm štrkové podložie 
-kamenný koberec bude spočívať z rovnomerného nanášania špeciálnej zmesi kameniva a živice vo vrstve cca 1,4 cm,
frakcia kameniva 4/8 mm (napr. kamenný koberec Mercury štandard alebo ekvivalentný). Vrstva musí byť utláčaná a
uhladená oceľovým hladidlom do finálnej podoby. Betónovú podkladovú vrstvu nie je potrebné penetrovať, špeciálna
zmes kameniva a živice je samopenetračná. V kamennom chodníku (koberci) je potrebné priznať dilatácie hliníkovými
lištami. -poznámka: V prípade realizácie kamenného koberca vlastnými kapacitami zhotoviteľa, požaduje verejný
obstarávateľ konzultáciu, resp. zaškolenie pracovníkov zhotoviteľa odbornou firmou, ktorá sa zaoberá výhradne
realizáciou takýchto spevnených povrchov (náklady na zaškolenie budú v cene diela)! -spádovanie jednotlivých stupňov
bude riešené v smere od kamennej steny k nižšie uloženému stupňu a následne až do pásu zelene, -nová plocha pódia
bude spádovaná do zelene 
-okolo existujúcej plochy tanečného kola je potrebné v zeleni zrealizovať drenáž z PVC drenážneho potrubia DN 160
mm, v hĺbke cca 1,0 m, dĺžky 100m. Drenáž bude vyústená do vsakovacej jamy (2mx2mx2m), ktorá bude umiestnená v
lesoparku v smere od fit dráhy. Drenážne potrubie bude obalené filtračnou geotextíliou, obsypané štrkom a spätne
zasypané vykopanou zeminou so zahumusovaním a následne bude vysiate trávové osivo. 
-naloženie, odvoz a uloženie všetkého vybúraného a demontovaného materiálu a sute na certifikovanú skládku Výmena
potrubného vedenia odpadového kanála 
V blízkosti prírodného amfiteátra sa nachádza podzemné potrubné vedenie, ktoré zabezpečuje hydraulické prepojenie
siete existujúcich napájacích a odvodňovacích kanálov Trnavských rybníkov. Potrubné vedenie je v súčasnosti
poškodené a pred vyústením do odvodňovacieho kanála zaúsťujúceho do rieky Parná je prevalené. Súčasné potrubie je
vyskladané z betónových rúr DN 600, dĺžka potrubia je cca 72 m. 
Popis prác realizácie: 
-v trase križovania potrubia s existujúcou komunikáciou spevnenou plochou bude zrealizované zarezanie a vybúranie
liateho asfaltu a v celej trase odkop potrubia, -staré potrubie sa v celej riešenej trase odstráni, vykopané potrubie sa
odvezie na skládku pre možnosť prípadnej následnej recyklácie, 
-výkop pre nové potrubie bude vyčistený a bude zrealizované lôžko hrúbky 20 cm štrkopieskom frakcie do 63 mm so
zhutnením, 
-nové potrubie sa uloží v rovnakej trase ako staré potrubie, 
-nové potrubie bude zo železobetónových rúr typu napr. TZP 60/200, DN 600, 
-následne bude prevedený obsyp potrubia, spätný zásyp potrubia vykopanou zeminou a zahumusovanie trasy z výsevom
trávového osiva, 
-na vtokovej časti potrubia sa vybuduje nové železobetónové vtokové čelo s drážkami pre osadenie hrubých hrablíc pre
zachytávanie nečistôt, 
-na výtokovej časti sa vybuduje železobetónové výtokové čelo návrh realizácie výmeny potrubného vedenia odpadového
kanála je popísaný v projekte. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany vôd vydal na uvedený stavebný
objekt dňa 11.9.2000 (predĺžené dňa 26.7.2012) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, 
-dokumentácia a povolenie OÚŽP tvoria prílohu týchto súťažných podmienok, 
-zriadenie 2 kusov oceľového zábradlia výšky 1,1 m, dĺžky cca 5 m/1 kus, a to na mieste vtoku a výtoku, -spätný zásyp
potrubia a realizácia liateho asfaltu hrúbky 5 cm na štrkovom podklade hrúbky 10 cm. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia 
Pôvodné osvetľovacie stožiare (4 ks pri tanečnom kole, 2 ks pri pódiu, 6 ks nad amfiteátrom) vrátane pätiek a
pôvodných káblových rozvodov budú odstránené. Osadených bude 7 kusov nových osvetľovacích stožiarov. Rozvádzacia
skriňa pre ozvučenie amfiteátra umiestnená v tesnej blízkosti pôvodného pódia bude doplnená o potrebné rozvádzače a
ističe. Na predmetnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a ozvučenia je vypracovaná projektová dokumentácia, podľa
ktorej sa bude rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia realizovať. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú
súčasťou súťažných podkladov. 
Vzhľadom na nutnosť rozdeliť výstavbu do dvoch etáp, je potrebné v stavebnom objekte verejné osvetlenie a ozvučenie
riešiť tieto zemné práce: -rezanie jestvujúceho asfaltu (komunikácia, spevnené plochy) v trase prívodných káblov, odvoz
vybúraných asfaltov na skládku 
-nové káble budú uložené v ryhách šírky 35 cm a hĺbky 90 cm a to tak, že pieskové lôžko pod káble bude hrúbky 10 cm,
zásyp kábla bude realizovaný z piesku v hrúbke 30 cm, zostávajúca časť bude na hrúbku 35 cm zasypaná vykopanou
zeminou a zostávajúcich 10 cm bude zo štrku frakcie 0-32 a 5 cm liateho asfaltu s posypom 
-jednotlivé trasy kabeláže budú navrhnuté a vedené tak, aby sa nemuseli poškodiť jestvujúce schody amfiteátra a tie
spevnené plochy, ktoré sa v dôsledku rekonštrukcie nebudú meniť 
Mobiliár 
-z priestoru hľadiska amfiteátra budú odstránené jestvujúce stoly a lavice a budú odvezené na skládku 
-demontáž stolov a lavíc z priestoru pred bufetom bude vykonaná odborne, bez porušenia príslušného zariadenia -po
zrekonštruovaní stupňov amfiteátra bude na tieto stupne osadená sedacia časť, ktorú verejný obstarávateľ požaduje z
tvrdeného plastového materiálu vyrábaného výlučne z odpadových zmesových plastov. Lavice budú pozostávať z troch
dosiek z tvrdeného plastu zelenej farby. Každá doska bude rozmerov: šírka 120 mm, hrúbka 40 mm a dĺžka bude
prispôsobená na zaoblenie jednotlivých stupňov amfiteátra (pred realizáciou je potrebné vypracovať kladačský plán
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dosiek a tento konzultovať alebo predložiť ku schváleniu zástupcovi objednávateľa). Plastové profily (dosky) musia byť
odolné voči teplu, mrazu, vlhku a pod. a musia byť farebne stále. Dosky budú uložené na priečnych podperách z
tvrdeného plastu hrúbky min. 30 mm (z dôvodu odvádzania dažďových vôd a jednoduchšej údržby a čistenia stupňov i
pod samotnými lavicami) a ukotvené cez kamenný koberec do betónového podkladu stupňov. Kotvenie musí byť pevné
a odolné voči mechanickému poškodeniu. 
-Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku dosky z tvrdeného plastového materiálu zelenej
farby a náčrtok s popisom kotvenia lavíc do podkladnej vrstvy! V II. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty: 
-Komunikácie a spevnené plochy 
-Časť mobiliáru smetné koše, stojany na bicykle 
Predpokladaný časový úsek realizácie II. etapy: 36.týždeň - 39.týždeň (vrátane) Komunikácie a spevnené plochy 
Jestvujúca prístupová komunikácia je v súčasnosti s povrchom z asfaltu, na niektorých miestach prevalená alebo vydutá
koreňovým systémom stromov. Dažďové vody v súčasnosti odtekajú na okraj chodníka a do okolitého terénu, kde sa
vďaka nepriepustnému podložiu vytvárajú zamokrené plochy. Popis prác realizácie: 
-odstránenie pôvodnej vrstvy liateho asfaltu hr. cca 5 cm (cca 1 400 m2) 
-odstránenie podkladných vrstiev pod pôvodným asfaltom hrúbky približne do 50 cm 
-cca 1 330 m2 - realizácia novej skladby komunikácie: 8 cm betónová dlažba na štrkovom lôžku 4 cm, 15 cm kamenivo
spevnené cementom (KSC II), 20 cm podklad zo štrkodrvy frakcie 0-63, podkladové vrstvy požadujeme zhutniť 
-parametre betónovej dlažby: rozmery 20/20/8 cm bez fázy nehlučná, antracitovej farby, z nášľapnou vrstvou z
kremičitého piesku, zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť, odolnosť voči UV žiareniu, mrazuvzdornosť a odolnosť voči
soliam. Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku betónovej dlažby! -vyspádovanie
novozrealizovanej komunikácie bude v minimálnom spáde 1,5 % od múrika oplotenia vodného náhonu, resp. od budovy
bufetu k novovytvoreným záhonom, ktoré budú zrealizované po obvode amfiteátra (na šírku cca 1,8 m = cca 70 m2) zo
záhonových obrubníkov, ktoré budú osadené vo výške prislúchajúcej komunikácie z betónovej dlažby. Obrubníky budú
osadené tak, aby zrážkové vody boli plynule odvádzané z tejto komunikácie do plochy záhonov. -v priestore záhonov
bude existujúca konštrukčná vrstva odstránená do hrúbky cca 30 cm a následne vyplnená zeminou vhodnou na výsadbu
rastlín 
-okolo existujúcich vzrastlých stromov budú vytvorené záhony olemované záhonovými obrubníkmi. Tieto záhony budú
upravené (korene stromov) a vyplnené zeminou. 
-styk medzi existujúcou komunikáciou a novorealizovanou komunikáciou z betónovej dlažby v smere od hlavnej cesty na
Biely Kostol a od hotela Koliba bude riešený zarezaním jestvujúcej asfaltovej komunikácie a budú tam osadené
zapustené cestné obrubníky bez skosenia. Rovnaké obrubníky budú osadené aj pri ukončení spevnenej plochy smerom k
fit dráhe (nespevnená plocha) 
-zábrany od komunikácie do Bieleho Kostola budú odborne zdemontované a pri realizácii spätne osadené 
-naloženie, odvoz a uloženie všetkého vybúraného a demontovaného materiálu a sute na certifikovanú skládku Mobiliár 
-stojany na bicykle dodávka a montáž 8 ks stojanov totožných aké sú už zabudované pri detskom ihrisku. Kotvenie do
betónových pätiek. Umiestnenie stojanov bude upresnené v priebehu výstavby. 
-smetné koše budú použité zdemontované koše z pešej zóny Hlavnej ulice v Trnave v počte 5 kusov, vybudovanie
betónových základov (cca 0,5 x 0,5 x 0,15 m na štrkovom lôžku hrúbky 15 cm) pod koše a ich osadenie (upresnené v
priebehu výstavby) je predmetom tejto súťaže. 
Predmet zákazky zahŕňa náklady na dopravu, náklady na odvoz a uloženie vybúraných materiálov a iných materiálov na
certifikovanej skládke vrátane poplatkov za ich uloženie. 
Súčasťou realizácie zákazky sú: 
-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 
-geodetické práce.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  149 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  27.05.2013
Ukončenie:  27.09.2013

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: 
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-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:  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 (1.4.2008- 1.4.2013) doplneným potvrdeniami objednávateľov o
uspokojivom vykonaní týchto prác, minimálne však doložiť tri už zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad
60 000 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. 
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. 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Potvrdenia referencií musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako
overená fotokópia tohto dokladu a bude uznaný aj ekvivalent hodnoty 60 000 € 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. 
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

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

OIV-4340/2013
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:  16.04.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  24.04.2013 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  24.04.2013 14:00
Miesto :  Radnica, Hlavná ulica 1, Trnava, zasadačka primátora
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení
uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní
obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie. 

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 
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1) Žiadosť o účasť, respektíve o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním oficiálnej písomnej žiadosti poštou na
adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave. V
prípade zaslania žiadosti emailom vo formáte PDF verejný obstarávateľ vyžaduje dodatočné potvrdenie zaslaním tejto
žiadosti aj poštovou zásielkou. Na žiadosti žiadame uviesť identifikačné údaje záujemcu, telefonický kontakt, emailový
kontakt kontaktnej osoby za uchádzača a vybraný spôsob prevzatia súťažných podkladov. V prípade osobného prevzatia
si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. - 11,30 hod. a v čase 12,30 - do 15,30
hod, v piatok vždy do 14,00 hod. po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenou v bode
I.1). 2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej výška ceny za dielo bez DPH presiahne limit
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným
obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola
vyhlásená. 3) Verejný obstarávateľ požaduje zložiť zábezpeku vo výške 4 000 €, slovom štyritisíc eur, v zmysle
súťažných podkladov. 
Nakoľko verejný obstarávateľ nedisponuje s výkazom výmer pre celý predmet zákazky, uchádzač je povinný oceniť a
spracovať položkovitý rozpočet pre nasledovné stavebné objekty 
- komunikácie a spevnené plochy, 
- úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium), 
- výmena potrubného vedenia odpadového kanála, 
- mobiliár 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v súťažných podkladoch. Tieto budú súčasťou ponukovej ceny
diela.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
04.04.2013
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