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                         Výzva na predloženie cenovej ponuky 

                na službu (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. 7/2015  
 (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 :         Rekonštrukcia MK Kukučínova, PD  

 
3.       Miesto dodania služby - projektovej dokumentácie :      MsÚ Trnava 
  
4.       Predmet zákazky:     

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačný projekt (RP), vrátane 
geodetického zamerania lokality a odborného autorského dohľadu, v zmysle podkladov 
vypracovaných Odborom územného rozvoja a koncepcií (Ing. Hlbocký 01/2015).   
Rozsah zákazky: 
Rekonštrukcia bude začínať za križovatkou ulíc Kukučínova – Špačinska cesta až po križovatku 
s ulicou Slnečná, je to cca 445 m. 
Projekt bude obsahovať rekonštrukciu celého uličného priestoru okrem častí pešieho chodníka 
na juhozápadnej strane, ktorý bude možné zachovať (chodník bol rekonštruovaný v r.2013). 
Pred rozpracovaním PD projektant vypracuje v dvoch konceptoch urbanisticko – dopravný návrh 
dopravným a krajinným inžinierom. Koncept sa po schválení objednávateľom rozpracuje a bude 
podkladom pre vypracovanie RP.  
 
Ostatné časti spevnených plôch budú navrhnuté v parametroch: 
1.) Komunikácia bude dvojpruhová obojsmerná, kategórie MO 7,0/30 so šírkou jazdného pruhu 2,75m 

a vodiacim prúžkom 0,25m (odvodená z kat. MO 7,5/30). 
2.) Chodník na ľavej strane bude ponechaný ak jeho súčasné výškové vedenie nebude prekážkou 

vo výškovom vedení komunikácie a jej odvodnení. 
3.) Po pravej strane budú navrhnuté parkovacie státia. Pri budove strednej školy (Obchodnej 

akadémie) môžu byť státia kolmé (prípadne šikmé) a za križovatkou s Robotníckou ulicou bude 
pokračovať pás pozdĺžnych státí prerušovaný vjazdmi k rodinným domov. Za státiami bude 
ponechaný pás zelene. 
Urbanisticko – dopravný návrh uličného priestoru má vychádzať z výsledkov znaleckého 
posudku 5/2015 (dendrologický prieskum) a  efektívnosti riešenia statickej a cyklo dopravy. 
Znamená to, že pás pozdĺžnych státí na pravej strane za Robotníckou ulicou a cyklochodník po 
križovatku s Pažitnou ulicou je nutné umiestniť tak, aby bolo možné v území  zakomponovať všetky 
pôvodné, prevádzkovo bezpečné a perspektívne uličné dreviny.   Zo 16 stromov, ktoré znalkyňa 
uviedla ako zasahujúce do stavby, je potrebné hlavným autorom projektu a krajinným inžinierom 
určiť tie, ktoré budú odstránené z dôvodu ich krátkej perspektívy a zvýšenia rentability výstavby 
parkovísk. Stromy vytypované na zachovanie odporúčame priradiť k tým, u ktorých má byť 
preverená stabilita zvukovým tomografom a vykonané odborné ošetrenie certifikovaným 
arboristom. 

 

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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4.) Na pravom okraji bude chodník šírky 2,0m a cyklochodník š. 2,0m. V rámci chodníka pre peších 
bude rozhranie z pásu pre nevidiacich a slabozrakých. Peší chodník bude priľahlý k rodinným 
domom. Cyklochodník by mal byť ukončený v križovatke s Pažitnou ulicou, na ktorej sa uvažuje 
s vedením cyklistov. 

5.) Za Pažitnou ulicou bude zachovaná obojstranná zastávka MAD. Ak to priestorové možnosti dovolia 
musí byť aspoň jednostranne navrhnutý autobusový pás – jestvujúce prístrešky sa posunú, 
vybudujú sa nové základy, vrátane nového kotviaceho rámu pod prístrešok. 

6.)  Medzi Špačinskou a Robotníckou sa odkloní cyklochodník ku šikmým parkovacím miestam, aby 
sa zachovali stromy. 

7.) Priechody pre chodcov budú bezbariérové a budú vyznačené pásmi pre nevidiacich 
a slabozrakých. Tiež budú označené zvislým aj vodorovným dopravným značením. Cyklochodník 
spolu s chodníkom bude vyznačený v celej dĺžke zvislým, vodorovným značením a aj piktogramami 
cyklistu so smerovými šípkami.  

8.) Pri konštruovaní spevnených plôch je potrebné zohľadniť opatrenia vychádzajúce z adaptačnej 
stratégie na dopady zmeny klímy. Jedná sa o zvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch v 
maximálnej miere do plôch zelene, čomu je potrebné prispôsobiť priečne sklony, vodu 
prepúšťajúce uloženie obrubníkov a použitie vodu priepustných, prípadne čiastočne priepustných 
povrchov a podkladných konštrukcií, tak aby však nedochádzalo k podmáčaniu stavebných 
konštrukcií. Použitie vsakovacích jám je potrebné doložiť hydrogeologickým posudkom, ktorým sa 
preukáže vhodnosť podložia.  

9.) Za účelom spracovania konečného návrhu drevín na preverenie stability zvukovým tomografom, 

ošetrenie certifikovaným arboristom a  asanáciu bude použitý ako podklad Znalecký posudok 

5/2015, terénny prieskum krajinného inžiniera a urbanisticko – dopravný koncept odsúhlasený 

investorom.  

     Pre dreviny navrhnuté na asanáciu bude spracovaná aj ich spoločenská hodnota v zmysle novely 

č.158/2014 zo dňa 13.06.2014 vyhlášky 24/2003 Z.z. (ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.) 

a návrh náhradnej výsadby v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá bude prioritne 

umiestnená v riešenom území  Kukučínovej ulice. 

10.) Návrh ozelenenia musí zohľadňovať a vychádzať z navrhnutého dopravného usporiadania 

uličného priestoru. Do koncepcie navrhovaného ozelenenia Kukučínovej ulice  je nutné  začleniť 

všetky pôvodné hodnotné a perspektívne dreviny ako základnú kostru zelene ulice.  Jej doplnenie 

o ďalšie líniové,  plošné alebo solitérne prvky zelene (živé ploty, kry, trvalky, stromy) je potrebné 

navrhnúť tak, aby v hraniciach riešeného územia vznikol  funkčný a bezpečný uličný priestor.  

Doplnená vegetácia má plniť nielen hygienickú funkciu, ale aj funkciu estetickú.  

    Druhová skladba navrhovaných drevín má byť prispôsobená prírodným a stanovištným 

podmienkam riešeného územia, geograficky nepôvodné a  ihličnaté dreviny je možné použiť 

maximálne do 30%. 

11.) Opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy je potrebné skoordinovať 

s projektom spevnených plôch a zohľadniť primeranou formou aj na riešených plochách zelene. Ide 

predovšetkým o aplikáciu vodozádržných a vsakovacích opatrení – napr. modeláciou terénu, 

vsakovacími pásmi ozelenenými vhodnou vegetáciou a podobne. 

12.) Návrh sadových úprav je nutné podriadiť  súčasným požiadavkám na udržateľnosť, vysokú 

efektivitu a ekonomickosť údržby. 

13.) Pred realizáciou uvedenej investície predpokladáme výmenu plynového potrubia v réžii SPP-D 

a.s. BA, projektant je povinný konzultovať so spoločnosťou rozsah prác, časovú postupnosť. 

14.) Projektant spracuje vizualizáciu riešeného územia – v rozsahu jedného    celkového pohľadu 
zhora a štyroch  pohľadov detailných 

15.) Zvážiť prípadnú etapizáciu výstavby z dôvodu zníženia zaťaženia obyvateľov výstavbou 

a skrátenia doby nedostupnosti svojich nehnuteľností. 

 

Projektant je povinný v rámci spracovania PD vykonať prieskumy i dôkladnú obhliadku 

záujmového územia a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby zapracovať 

do projektovej dokumentácie. 

Upozorňujeme na niektoré skutočnosti: 
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16.) Na ulici sa nachádzajú požiarne hydranty – ak z nového projektu vyplynie ich posun, je nutné 

spracovať ich preloženie, ktoré spracuje špecialista požiarnej ochrany, v projekte požiarnej 

bezpečnosti stavby. 

17.) Na ulici sú vzdušné vedenia telekomunikačnej siete (drevené stĺpy) a nn  káblov (betónové stĺpy), 

prekonzultovať so správcami ich ponechanie.  
18.) Na rozhraní Kukučínovej ulice a Špačinskej cesty v trase cyklochodníka je umiestnený kiosk 

s predajom novín, ktorý bude nutné premiestniť – na základe konzultácie s vlastníkom. 
 
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) 

- komunikácia, ľavý chodník,  parkovacie miesta, autobusové zastávky - konštrukčné 
a materiálové riešenia v podrobnosti potrebnej pre realizáciu projektu 

-  chodník a cyklochodník na pravej strane –v trase cyklochodníka sa nachádzajú rozpojovacie 
skrinky vo vlastníctve ZsE a. s., Trnava – zvážiť ich prekládku, konzultovať s ZsE a. s., Trnava, 
prípadne zmenu trasy cyklochodníka (obídenie skriniek) 

-  búracie práce – definujú konštrukciu a rozsah búrania, projektant zrealizuje štyri sondy, na 
zistenie vrstiev konštrukcie komunikácie (2) i chodníka (2 asfaltový i dláždený), aby bolo možné 
uviesť vo výkaze výmer objem a materiál vybúraných vrstiev. Komunikáciu i chodník v mieste sond 
je potrebné uviesť do pôvodného stavu. 

- verejné osvetlenie – projektant bude riešiť komplexne osvetlenie uličného priestoru, navrhne 
v uvedenom úseku nové stĺpy verejného osvetlenia (jestvujúce svietidlá je možné opätovne použiť 
v návrhu), vypracuje svetelno-technický výpočet podľa STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN 
EN 13201-3, STN EN 13201-4 a v zmysle výpočtu navrhne rozmiestnenie  a úpravu počtu stĺpov 
VO.  Vo výkaze výmer uviesť demontáž pôvodných stĺpov a ich odvoz. 

- odvodnenie - pôvodná komunikácia je odvodnená do uličných vpustov, ktoré nebudú korešpondovať 
s novým riešením komunikácie, je potrebné preto navrhnúť nové, vyhovujúce novým šírkovým 
pomerom šírke komunikácie i jej sklonu, ktoré sa zaústia do jestvujúcej verejnej kanalizácie. Overiť 
možnosť odvodniť pravý chodník a cyklochodník priečnym sklonom do zelených pásov. Spevnené 
plochy (parkovacie miesta) sčasti do zelene a sčasti na komunikáciu a tam umiestnených vpustov.  

     Keďže však rodinné domy majú vyústenie dažďových odpadových rúr zo striech na plochu 
chodníkov, je potrebné posúdiť možnosť odvedenia vôd do zeleného pásu, prípadným 
návrhom menších vsakovacích jám či drenáže, (potreba hydrogeologického prieskumu 
o vhodnosti podkladných vrstiev) prípadne po konzultácii s Tavosom a.s. Trnava a riešiť ich 
napojenie do verejnej kanalizácie (samostatnými prípojkami, samostatne rozpočtovanými) 

- zeleň sadové úpravy  - v zmysle vyššie uvedeného, vrátane hodnotenia drevín zvukovým 
tomografom v zmysle dendrologického posudku spracovanom doc. Ing. Gabrielou Juhásovou, 
CSc. 03/2015. Do výkazu výmer tohto stavebného objektu zahrnúť aj výrub stromov a odstránenie 
pňov – i už nachádzajúcich sa v súčasnosti v zelenom páse. 

- projekt požiarnej bezpečnosti – spracovať návrh prekládky, ktorý je potrebné odsúhlasiť na OR 
HaZZ Trnava 

- plán organizácie výstavby – bude riešiť miesto umiestnenia zariadenia staveniska,  

- organizáciu dopravy v lokalite počas výstavby, keďže viaceré prípojné komunikácie sú     
prístupné len z Ulice Kukučínova – konzultovať s Okresným dopravným inšpektorátom 

- organizáciu a presmerovanie liniek MHD – konzultovať so zástupcami SAD a.s. Trnava 
- prenosné dopravné značenia 
- ochranu jestvujúcich stromov v zmysle vykonaného dendrologického prieskumu 
- riešiť spôsob odvozu komunálneho odpadu, zásobovanie prevádzok,  
- zabezpečenie pešieho prechodu a navrhnúť opatrenia zaručujúce bezpečnosť obyvateľov 

(oplotenie, lávky, dočasné nájazdy k nehnuteľnostiam) náklady na ich zriadenie a odstránenie 
zahrnúť do rozpočtu 

- dočasné osvetlenie staveniska 
-  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 
rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok 
na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu, položky musia byť v zmysle kódov 
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rozpočtových cenníkov, a musia obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých 
položiek rozpočtu 

- dokladová časť – musí  obsahovať: záznamy z kontrolných porád, situácie sietí overené príslušným 
správcom sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, prípadné iné záznamy o dohodnutých 
technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli. 

          - odborný autorský dohľad viď Čl. 8, priloženej zmluvy o dielo 
 
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) 
RP bude vypracovaný v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť 
RP: 
- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v 
dvoch vyhotoveniach) 
- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť vo formáte súborov DWG alebo DGN v 
súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo 
formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC 
- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF 
 
Uchádzači sú povinní vykonať ohliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
  
  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 :                   4.5.2015     
 ukončenie :       22.6.2015 
 
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, oskenovaný dokument 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. oskenované osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória inžinierske 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. 
overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 

4. zoznam referenčných projektov - minimálne 3 zákazky podobného rozsahu a charakteru 
(komunikácie) - pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, 
cena diela, názov investora a jeho kontakt 

 
8.     Súťažné podklady tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 21.04.2015 
2. návrh obchodných podmienok 
3. krycí list 
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3.     situácia – označenie riešenej lokality z 01/2015, OÚRaK, Ing. Hlbocký 
4. znalecký posudok 5/2015 z 03/2015 doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. – na vyžiadanie 
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 v elektronickej forme 

 
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 ! 
 
10.  Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 27.04.2015 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                                      
„Rekonštrukcia MK Kukučínova, PD“, s uvedením adresy odosielateľa osobne, alebo poštovou zásielkou 

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

- 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 podľa § 9 (prieskum trhu), 
obstarávateľ si preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku,  

-     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, prípadne inej legálnej skládky. Prepravnú 
vzdialenosť na skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer 
a rozpočte stavby.    

         Ing. Dušan Béreš v.r. 
   vedúci odboru investičnej              

V Trnave  21.4.2015           výstavby 

Vybavuje: Ing. Ľubica Augustínová 
  
 Prílohy:     návrh zmluvy o dielo 
   krycí list 
   situácia – označenie riešenej lokality z 01/2015, OÚRaK, Ing. Hlbocký 
                            znalecký posudok 5/2015 z 03/2015 doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. 
   fotodokumentácia         


