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                                        Výzva na predloženie cenovej ponuky 
                na vypracovanie projektovej dokumentácie 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 v znení neskorších predpisov a príkazu primátora č. 7/2013   

 (ďalej len „zákon”) 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO:  00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Ľubica Augustínová              
Obec (mesto):  Trnava  
PSČ:  917 71                            
Ulica a číslo:   Trhová 3                             
Telefón:  033/32 36 112                                  
Elektronická pošta:  lubica.augustinova@trnava.sk 
Fax:   033/3236400       
Internetová adresa : www.trnava.sk  

2.       Názov zákazky : 

Parkovisko   Špačinská 2-40, PD 

3.       Miesto dodania projektovej dokumentácie :      MsÚ Trnava 
  
4.       Rozsah zákazky:     

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
realizáciu stavby vrátane geodetického zamerania lokality a odborného autorského dohľadu, 
v zmysle priloženej štúdie vypracovanej Ing. Kadlíčkom z 07/2013.   
Štúdia navrhuje umiestnenie  54 parkovacích státí - ide v podstate  o viacero izolovaných skupín 
statí pozdĺž prístupovej cesty na sídlisko. Projekt musí zohľadniť a rešpektovať polohu jestvujúcich 
technických zariadení - napr. rozvodné skrine VN, stĺpy verejného osvetlenia, vodomerné šachty, 
stojiská na kontajnery, polohu vzrastlých  stromov - čo môže po presnom geodetickom zameraní 
vyvolať zmeny v počte a umiestnení parkovacích státí navrhovaných štúdiou. 
Súčasťou zákazky je preto i geodetické zameranie lokality vrátane inžinierskych sietí a ich overenia 
u príslušných správcov, ktoré musí  vypracovať odborne spôsobilý geodet. Polohu sietí musí projekt 
rešpektovať – napr. umiestnením chráničiek,  a prípadné požiadavky správcov sietí na pripojenie 
zapracovať do projektu. 
Projektant navrhne i v štúdii navrhnuté kontajnerovisko, rozmer a materiálové prevedenie bude 
spresnené počas spracovania PD. 
 
Organizácia dopravy: Po vybudovaní parkoviska sa uvažuje so zjednosmernením príjazdovej cesty 
s výjazdom vozidiel na Prechodnú ulicu – návrh TDZ, prekonzultovať s OR PZ ODI.  
Povrchy: státia pri objektoch garáži zo zámkovej dlažby bez fázy, státia umiestnené pri zelenom 
páse z drenážnej dlažby napr. SIKA, s farebne odlíšenými čiarami oddeľujúcimi parkovacie miesta. 
(Je vhodné navrhnúť tvarovo podobný typ obidvoch dlažieb.) 
Pôvodná prístupová cesta sa zrekonštruuje na základe zistení  z vykonaných min. 2 sond, ktorými si 
projektant overí materiál podkladových vrstiev a ich dostatočnú únosnosť a hrúbku, prípadne ďalšie 
informácie potrebné pre vypracovanie projektu. 
Objednávateľ uprednostňuje finančne najefektívnejšie riešenie - odstrániť nerovný asfaltový povrch 
a nahradiť ho novým z asfaltobetónu, ktorý by sa aplikoval súčasne na novej i pôvodnej prístupovej 
komunikácii, čím by sa  zjednotil povrch obidvoch. Ak to však skladba vrstiev neumožní, bude 
potrebné riešiť návrh rekonštrukcie komunikácie – vybúranie pôvodných a návrh nových vrstiev. 
Projektant pre posúdenie skladby existujúcich vrstiev zrealizuje min. dve sondy, ktoré zahrnie do 
cenovej ponuky. 
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Odvodnenie: Pôvodná prístupová komunikácia bola odvodnená do zelených plôch, 
po obojstrannom vybudovaní parkovacích miest je nutné navrhnúť a vyriešiť jej odvodnenie 
do uličných vpustov, prípadne do odvodňovacích žľabov a zaústiť ho do verejnej kanalizácie. Plochy 
parkovacích státí s drenážnou dlažbou od 1 do 21 sa odvodnia do zelene.  
Verejné osvetlenie: Do konca roka 2013 sa v lokalite nainštalujú nové stĺpy verejného osvetlenia, 
ktoré by mali zohľadňovať polohu touto štúdiou navrhovaných parkovacích miest. Ak sa napriek 
tomu stane, že poloha jednotlivého konkrétneho stĺpa  bude prekážať, projekt navrhne jeho 
preloženie. Preto projektant v cenovej ponuke zahrnie túto položku. 
Sadové úpravy: požiadavka územného plánu je min. 1 odrastený strom na 100 m

2
 parkovacej 

plochy, preto projekt navrhne adekvátny počet stromov - druh, umiestnenie, veľkosť určí 
objednávateľ počas prípravy PD. Zároveň navrhne – a vo výkaze výmer zohľadní -  prípadne 
potrebné terénne úpravy i ošetrenie výstavbou zasiahnutých miest. 
Po presnom zameraní môže nastať situácia, že bude potrebný výrub stromov, projekt následne 
navrhne náhradnú výsadbu podľa vypočítanej spoločenskej hodnoty vyrubovaných stromov.  
  
Minimálny rozsah projektového riešenia: 
 
-  geodetické zameranie lokality vrátane inžinierskych sietí a ich overenia u príslušných správcov, 
ktoré musí  vypracovať odborne spôsobilý geodet (výškopis a polohopis) – požiadavky správcov sietí 
zapracovať do projektu (napojenie, prekládka či ich ochrana) 
- spevnené plochy a komunikácia – konštrukčné a materiálové riešenia v podrobnosti potrebnej 
pre realizáciu projektu  
-  búracie práce – definujú konštrukciu a rozsah búrania 
-  sondy (a ich spätná úprava) na zistenie skladby jestvujúcich vrstiev príjazdovej cesty   
- odvodnenie jednotlivých plôch parkoviska a jeho napojenie na rozvody verejnej kanalizácie 
- verejné osvetlenie – projektant ocení projektové práce spojené s prípadným preložením stĺpa VO 
- sadové úpravy  - projekt navrhne náhradnú výsadbu, prípadný výrub, nevyhnutné terénne úpravy 
a úpravy výstavbou zasiahnutých miest 
- POV bude riešiť dopravné trasy, miesto umiestnenia zariadenia staveniska, miesto náhradného 
parkovania počas výstavby, organizáciu dopravy vo vnútrobloku i výjazd na komunikáciu počas 
realizácie, odvoz smetí, ochranu jestvujúcich stromov, prenosné dopravné značenie. 
-  návrh plánu užívania verejnej práce - v  rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce 
v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, projektant je povinný 
spolupracovať so zhotoviteľom pri  vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v 
zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov  
-  rozpočet a  výkaz výmer 
pri spracovávaní DSPaR požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery 
úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a 
bezpečnosti 
rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na 
pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu 
-  odborný autorský dohľad 
- účasť na odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby, 
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 
s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD, 
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní 
 
Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v podrobnosti realizačného projektu, 
jednoznačne, s presným a podrobne spracovaným výkazom výmer, ktorý bude súčasťou súťažných 
podkladov na výber dodávateľa realizácie stavby, 
- v projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač  uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie 
iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov) 
- kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v 6 vyhotoveniach,  položkový rozpočet a 
a  výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach. Všetky súčasti PD je nutné odovzdať aj v elektronickej 
podobe na CD nosiči v PDF formáte a tiež v  DWG alebo DGN 
 - uchádzači sú povinní vykonať ohliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
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  Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 
- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. 
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 
5.   Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
         
Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
 začiatok :              27.09.2013      
 ukončenie :    najneskôr    28.10.2013 
 
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. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. 
Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu 
výzvy. 

 
7.    Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          
       Uchádzač predloží                                                                                 

1. doklad o oprávnení podnikať, fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu 
zákazky, t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov alebo iné  oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia) 

2. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória dopravné stavby,  ktorý 
bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR  č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien 
a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 

3. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný 
projektant  bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť  pre vybrané činnosti v stavebníctve. 
Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 

 
8.     Súťažné podklady tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky 
2. krycí list  ponuky 
3. návrh obchodných podmienok 
4.     štúdia navrhovaného riešenia 
5.  fotodokumentácia 
 

9.    Obsah ponuky : 
            Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to : 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky v týždňoch).   

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými 
vyhlasovateľom,  

 že porozumel týmto súťažným podkladom,  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 
3. doklady podľa bodu č. 7  

 
UPOZORNENIE:  
1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne 
vypracovanie predmetnej PD. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo 
zistené, že je potrebné skladbu objektov, uvedenú v krycom liste ponuky, rozšíriť, je nutné to uviesť už 
v prvej cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne spracovanie PD, ktoré bolo 
možné zistiť obhliadkou stavby, sú započítané v predloženej skladbe objektov ! 
2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí 
v súťaži ! 
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10.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 23.09.2013 do 11:00 hod. 
 
       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- MsÚ , Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa 
 

 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom                                      

„Parkovisko Špačinská 2-40, PD“ 
osobne alebo poštovou zásielkou na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk . 

 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena (vrátane DPH)  
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie 
ponuky. 

 
12.     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 zákazky 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 
46) a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou (prieskum trhu), 
obstarávateľ si preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku,  

- si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku, v ktorej  alikvotne časti projektu napr. DSPaR,  
OAD a súvisiace práce napr. geodetické zameranie nebudú zachovávať cenovú proporcionalitu, 
odporúčanú napr. Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác UNIKA, 
prípadne metodickému odporúčaniu SKSI, 

-     víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 
- uvádza  cenu poplatku za uloženie sute (zo stavieb realizovaných mestom) na skládku SKO 

Zavarská cesta, t. j. 5,64 eur/tonu bez DPH + 20 % DPH, výška zákonného poplatku obci 
za uloženie na skládke je 0,33 eur/tonu + 20 % DPH. Prepravnú vzdialenosť na skládku bude 
spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.    

- v prípade použitia inej legálnej skládky na uloženie sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie 
ako poplatky vyššie uvedené ! Finančná úhrada zhotoviteľovi stavby bude poplatok za uloženie 
na skládku bez zákonného poplatku t.j. len 5,64 €/t. V prípade, že nebude stavebná suť 
vyvážaná na riadenú skládku .A.S.A. Trnava, ale inú legálnu skládku je potrebné uviesť miesto 
uloženia vybúranej sute. 

 

 

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

                 
       V Trnave, 12.09.2013 


