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Výzva na predloženie ponuky 

v rámci výberu zhotoviteľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie 
V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „ zákon ”) a príkazu primátora č. 3/2006  - zákazka s nízkou hodnotou 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa súťaže): 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby  
IČO: 00 313114  
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Augustínová, gestor technickej prípravy 

   a administrátor elektronickej aukcie 
  

Obec (mesto): Trnava            PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová             Číslo: 3 
Telefón: 033/ 3236 112,              Fax: 033/3236400  
Elektronická pošta: lubica.augustinova@trnava.sk        Internetová adresa : www.trnava.sk 

2.     Názov zákazky s nízkou hodnotou (práce): Senior FIT park 

3.     Predmet zákazky: 

 dodávka a montáž deviatich exteriérových cvičebných zariadení - fit prvkov (ďalej len prvkov) 
na objednávateľom určenú plochu.  

 typ prvkov je uvedený v prílohe výzvy - v špecifikácii cvičebných  zariadení s opisom ich 
funkčnosti a tvarovým znázornením, každý z nich je  určený na precvičovanie konkrétnej 
svalovej partie tela - v sumáre celého tela  

 pri označenom prvku je možné zvoliť alternatívny prvok s ekvivalentnými parametrami, ktorý 
musí mať zameranie na precvičenie rovnakej konkrétnej svalovej partie. 

 umiestnenie prvkov musí zohľadňovať ich konkrétne priestorové požiadavky tak, aby 
umožňovali voľný pohyb v ich okolí i v čase ich využívania (cvičenia) 

 objednávateľ v čase trvania tejto výzvy plochu na umiestnenie prvkov osádza stromami, preto 
situačné umiestnenie prvkov navrhne  zhotoviteľ pred samotnou realizáciou, v spolupráci 
s objednávateľom  

 prvky nie je možné osadiť na rozvody VN káblov a verejného osvetlenia (1,5 m od naznačenej 
polohy vytýčenej siete, ktorú zhotoviteľ poskytne objednávateľovi) 

 montáž prvkov zahŕňa tiež:  
- výkopové práce pre základy na osadenie a kotvenie prvkov a lavičiek 
- odvoz prebytočnej zeminy na legálnu skládku (napr. ASA a.s. – vzdialenosť 5 km) 
- betonáž a kotvenie cvičebných zariadení a lavičiek 
- úprava povrchu okolo cvičebných zariadení – úprava terénu urovnanie zeminy 

s plynulým napojením na okolitý rastlý terén, zahumusovanie a vysiatie trávového 
osiva 

 dodávku a realizáciu bezpečnostných dopadových plôch u tých zariadení, u ktorých to 
vyžaduje príslušná norma -  prvky sa budú osádzať na trávnatú plochu, ak však konkrétny 
prvok vyžaduje podľa príslušnej normy použitie bezpečnostnej dopadovej plochy  povrchu, 
cena za materiál bezpečnostného povrchu i jeho osadenie bude obsiahnutá v cenovej ponuke 
samostatne pri konkrétnom prvku. 

 dodávka a montáž informačnej tabule (veľkosť 900 x 700 cm, materiál kov, grafické znázornenie 
v prílohe), na ktorej bude uvedené  
 situačné rozmiestnenie jednotlivých prvkov 
 popis ich funkcie, návod na použitie a ich účinok na organizmus 
 prevádzkový poriadok – ten vypracuje objednávateľ v spolupráci so zhotoviteľom, podľa jeho 

odporúčaní o bezpečnom používaní prvkov atď. 
Zhotoviteľ pripraví grafický návrh obsahu tabule, po jeho odsúhlasení objednávateľom ho vytlačí 
dá zalaminovať a upevní na tabuľu.  

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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 dodávka a montáž dvoch šesťuholníkových lavičiek s operadlom okolo stromu, priemer cca 
220 cm - grafické znázornenie v prílohe materiálom, tvarom, a  farebnosťou budú korešpondovať 
s už osadenými v blízkom parku 

 porealizačné zameranie osadenia jednotlivých prvkov - odborne spôsobilým geodetom 

 pokiaľ bude trvať montáž prvkov dlhšie než jeden deň, zaistí zhotoviteľ stavenisko oplotením – na 
náklady zhotoviteľa  
 

Presné miesto osadenia cvičebných zariadení určí objednávateľ za účasti  zhotoviteľa 
pred samotnou realizáciou diela. 

 
Požiadavky na kvalitu prvkov a ich inštaláciu: 

 prvky   typové,  skonštruované  a inštalované podľa platných slovenských noriem či technických 
predpisov, ak vyhovujú normám platným v EU musia mať  vyhlásenie o zhode, 
a tiež certifikát ISO 9001 a ISO 14001 - doklad o vhodnosti environmentálneho managementu 

 materiály prvkov musia vykazovať vysokú odolnosť voči poškodeniu a vandalizmu 
 konštrukčné materiály  

 kovy - nehrdzavejúce materiály, príp. s protikoróznou povrchovou úpravou 
 plasty vysokoodolné proti praskaniu 
 kĺby -  bezúdržbové, fungujúce  ako uzavreté pružiny 
 drevené lavičky – drevo - s vysokou odolnosťou voči mechanickým tlakom, UV žiareniu a 

poveternostným  vplyvom, technológia spracovania musí dlhodobo zabezpečiť vysokú 
kvalitu dreva a stabilitu tvaru,  drevené časti kotvené do základov musia byť konštrukčne 
zabezpečené voči vplyvom zemnej vlhkosti  

 farebnosť – senior FIT park bude súčasťou jestvujúcej parkovej úpravy  s osadenými hracími 
prvkami, preto objednávateľ požaduje farebnosť, ktorá bude s nimi  korešpondovať, 
v prevažujúcej miere sivá a žltá 

 dĺžka záruky - 5 rokov  
 zhotoviteľ vypracuje prevádzkový poriadok a zaškolí osobu určenú  objednávateľom  
 zároveň navrhne systém prevádzkových a servisných kontrol cvičebných zariadení počas 

záručnej doby vykonávaných zhotoviteľom 
 termín dodávky - od 4 do max 6 týždňov od uzatvorenia zmluvy. 

 
Zhotoviteľ zabezpečí požadované práce  v rámci zákazky  vlastnými kapacitami, resp.  
v subdodávke. 
Prípadných subdodávateľov uvedie uchádzač vo svojej cenovej ponuke. 

 
  
4.      Miesto dodania stavebných prác :    Parčík za Daňovým úradom – Ul. Clementisova 

Záujemcovi odporúčame si miesto stavby obhliadnuť. Vzhľadom na to, že ide o verejne prístupné 
miesto, prístup na miesto stavby je možný bez obmedzenia. 

 
5.      Kódy CPV                   
 Hlavný slovník :      45212210 - 1 
  
6.     Rozsah zákazky:     

Predmet zákazky je definovaný  

 vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 09.04.2013 

 špecifikácii cvičebných zariadení a lavičiek 
 

7.     Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :  predpoklad cca 18. t.j. posledný aprílový týždeň 
 ukončenie :                            max. 07.06.2013 
 
8.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 

uvádzajú:   
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Predmet zákazky bude financovaný z grantu Nadačného fondu ZSE v Nadácii Pontis na projekt Senior 
FIT park a 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 prípadných vád a nedorobkov, aj tých, ktoré nebránia užívaniu diela. 
Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce.  

9.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          
Uchádzač predloží: 

1. doklad o oprávnení podnikať – oscanovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo platné potvrdenie o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie. Úradne overenú kópiu 
doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo 

2. zoznam stavebných prác podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť 
rokov, minimálne doložiť tri už zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad 3 000 
eur bez DPH s uvedením stručného popisu prác, cien, miest 

 
10. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 09.04.2013 
2. širšie vzťahy + situácia záujmového územia 1:500 
3. špecifikácia  exteriérových cvičebných zariadení,  lavičky a tabule 
4. návrh obchodných podmienok      
5. krycí list 

 
11. Obsah ponuky :Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady 

v elektronickej forme a to : 
1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie(začatie 

a ukončenie realizácie, doba realizácie 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. ocenený ponukový rozpočet vo formáte .xls (Excel) 
4. špecifikáciu navrhnutých prvkov – s ich farebným vyobrazením, požiadavkami 

na bezpečnostnú dopadovú plochu + 

 popis  základného konštrukčného materiálu a povrchovej úpravy prvkov a zariadení 

 dĺžku záručného plnenia 

 servisné  podmienky 
5. doklady podľa bodu č. 9 v elektronickej forme 
6. zoznam prípadných subdodávateľov 

Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača do termínu 
ukončenia zadávacieho kola ! 

 
12. Upozornenie : 

- v prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 11. nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo 

- v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH 
 

13.  Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie:   
 
vyplnenú prihlášku zaslať najneskôr 18.04.2013 do 11:00 hod. 

 
Zadávacie kolo e-aukcie: 12.04.2013  od 09:00 hod. – 18.04.2013  do 13:00 hod. 
Medzikolo(na kontrolu požadovaných príloh, vložených záujemcami) 

      18.04.2013  od 13:00 hod. – 19.04.2013  do 10:00 hod. 
 

Súťažné kolo sa uskutoční        19.04.2013 o 10:00 hod. 




