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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/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
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400
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 
Malometrážne byty na Clementisovej ul. v Trnave, PD

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Mestský úrad v Trnave
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je: 
-vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie (rekonštrukcie) v zákonom stanovenej štruktúre a
rozsahu stavebných objektov, vrátane výkazu výmer a rozpočtu,  
-výkon odborného autorského dohľadu (OAD) počas celej doby realizácie stavby viď Čl. 8 návrhu obchodných
podmienok. 
Obsah a rozsah vypracovania projektovej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k predmetu zákazky. 
Keďže sa nezachovala pôvodná projektová dokumentácia, pred začatím projektových prác zhotoviteľ zrealizuje
kompletné zameranie skutkového stavu celého objektu vrátane všetkých existujúcich sietí a prípojok do objektu, preverí
ich stav a polohu u správcov sietí.  
V 07/2015 bol vypracovaný energetický audit objektu Malometrážnych bytov, ktorý je podkladom pre vypracovanie
projektovej dokumentácie a jeho navrhované zásady je potrebné zohľadniť v projekte. 
Zhotoviteľ bude povinný spolupracovať s obstarávateľom v prípade podania žiadosti o nenávratný príspevok či úver zo
ŠFRB pri príprave potrebných podkladov a príloh žiadostí.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71200000-0 
Doplnkový slovník: IA13-5,  IA10-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71240000-2,  71242000-6,  71320000-7 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
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II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 
Malometrážne byty na Clementisovej ulici je samostatne stojaci objekt s členitým pôdorysom. Obytná časť je sústredená
do 12 podlažnej budovy a objektu v tvare U (troj a štvorpodlažného), ktoré sú vzájomne prepojené prízemným
spoločensko-administratívnym podlažím - jeho súčasťou je i kuchyňa so zázemím. Suterén je pod bytovou časťou a slúži
samotným obyvateľom, pod kuchyňou sú v ňom umiestnené pomocné priestory. 
Predmetom zákazky je: 
-vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie v zákonom stanovenej štruktúre a rozsahu stavebných
objektov, vrátane výkazu výmer a rozpočtu,  
-výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby viď Čl. 8 návrhu obchodných podmienok 
Obsah a rozsah vypracovania projektovej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k
predmetu zákazky. 
Keďže sa nezachovala pôvodná projektová dokumentácia, pred začatím projektových prác zhotoviteľ zrealizuje
kompletné zameranie skutkového stavu celého objektu vrátane všetkých existujúcich sietí a prípojok do objektu, preverí
ich stav a polohu u správcov sietí.  
V 07/2015 bol vypracovaný energetický audit objektu Malometrážnych bytov, ktorý je podkladom pre vypracovanie
projektovej dokumentácie a jeho navrhované zásady je potrebné zohľadniť v projekte. 
Zhotoviteľ bude povinný spolupracovať s obstarávateľom v prípade podania žiadosti o nenávratný príspevok či úver zo
ŠFRB pri príprave potrebných podkladov a príloh žiadostí.  
 
Rozsah projektových prác: 
1) zameranie skutkového stavu celého objektu malometrážnych bytov bude podkladom pre vypracovanie projektovej
dokumentácie, v rámci neho overiť jestvujúce prípojky a vnútorné rozvody 
2) zníženie energetickej náročnosti objektov Malometrážnych bytov v zmysle zákona č.476/2008 Z.z. o energetickej
efektívnosti pri používaní energie v znení neskorších predpisov všetky objekty Malometrážnych bytov (bytové časti,
administratívno - spoločenské priestory, objekt kuchyne) 
-zateplenie striech  
-zateplenie obvodového plášťa,  
-vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV  
v zmysle odporúčaní energetického auditu, so zohľadnením reálneho technického stavu jednotlivých konštrukcií.  
Okná a dvere na obvodovom plášti budov sú vymenené, zostáva riešiť výmenu copilitových stien na schodiskách +
výmenu okien na suteréne. 
Zateplenie striech navrhnúť s ohľadom na súčasný technický stav strešnej konštrukcie, ktorý si zhotoviteľ overí sondami
ich počet a umiestnenie si zvolí podľa vlastného uváženia, po ich realizácii je nevyhnutné miesta sond uviesť do
pôvodného stavu.  
Pri vyhodnotení realizovaných sond i návrhu nových vrstiev musí spolupracovať so zhotoviteľom statik, ktorý vypracuje
odborný statický posudok. 
3) V súčasnosti je odvádzaná dažďová voda zo striech do kanalizácie. Projekt bude riešiť zmenu systému odvodu
dažďovej vody, ktorá je v súčasnosti odvádzaná do kanalizácie na okolitý terén zeleň, kde bude potrebné navrhnúť
úpravy terénu a vodozádržné opatrenia. Pred tým musí byť spracovaný hydrogeologický posudok, ktorý overí možnosť
realizácie týchto opatrení.  
4) rekonštrukcia kuchyne - spočíva v rekonštrukcii: 
a) stavebnej časti, vrátane rozvodov technického zariadenia budov, elektroinštalácie, vzduchotechniky klimatizácie
(výmena vzduchu, odvod tepla) a všetkých súvisiacich profesií  
Prevádzka kuchyne je sčasti umiestnená i v suteréne pod kuchyňou, ktorý je sprístupnený nákladným výťahom, ten je
potrebné vymeniť, prípadne zvýšiť jeho nosnosť.  
b) technologického vybavenia (gastrotechnológie) - na maximálny možný počet pripravovaných jedál podľa
priestorových možností s výdajňou stravy na cca 200 obedov, denný odber 300 obedov a rozvoz zostávajúci počet
obedov. Riešiť i systém balenia (nakladania stravy do prepravných nádob) určenej na rozvoz, plynulé napojenie na
rampu. 
Zdroj energie elektrická energia, vybavenie kuchyne navrhovať s ohľadom na tento fakt. 
Riešiť hygienické zázemie kuchyne pre samotných pracovníkov kuchyne aj s odvetraním. 
V rámci tejto časti PD riešiť elektroinštaláciu (silnoprúd i slaboprúd) spoločensko administratívnych priestorov a
suterénu. 
5) rekonštrukcia bytových jadier jednotlivých bytov terajšie umakartové bytové jadrá budú nahradené bez zmeny
dispozície priečkami z ľahkých stavebných hmôt, a budú bezprahové. Bezprahovosť riešiť v celom byte. 
Priestory vybaviť v zmysle typológie bývania pre konkrétnu cieľovú skupinu užívateľov, prispôsobiť rozmery, výšky -
vypínačov, zásuviek, bezbariérovo vyriešiť vstup do sprchy a vybaviť ju madlami, umožniť pripojenie práčky. 
Vymenia sa elektroinštalácie, rozvody vody, rozvody TÚV, ÚK, kanalizácie, pribudnú rozvody káblových informačných
sietí (TV, rozhlas, internet, pevná linka, požiarna signalizácia, domový telefón a pod.) Kúpeľňu spojiť s WC do jedného
priestoru a vybaviť ho posuvnými dverami. Kuchyňu vybaviť novými sporákmi. 
Je potrebné zachovať meranie spotrebovaných energií v každom byte. 
6) vykurovanie a príprava TÚV 
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Preveriť stav vykurovacej sústavy s návrhom potrebných opatrení v zmysle záverov energetického auditu - výmeny
nových rozvodov, prípadnej výmeny poškodených radiátorov a ďaľšie nevyhnutné úpravy na zabezpečenia funkčnosti
systému 
7) manuál pre prevádzku a údržbu - organizačné opatrenia zahŕňajú vytvorenie detailného manuálu pre prevádzku a
údržbu, zaškolenie obsluhy jednotlivých zariadení a systémov a zavedení systému energetického manažmentu
(pravidelné sledovania a vyhodnocovania spotreby energie) 
8) projekt požiarnej bezpečnosti stavby celého objektu 
Vzhľadom na umiestnenie vysielačov na streche posledného podlažia je potrebné tento fakt zohľadniť v pláne
organizácie výstavby (POV). 
Projekt plánu organizácie výstavby musí obsahovať okrem iného spôsob realizácie prác a súbor opatrení počas
rekonštrukcie bytových jadier za fungujúcej prevádzky zariadenia. 
Projekt bude obsahovať vypracovaný výkaz výmer a rozpočet, vypracovaný samostatne pre každú stavebný objekt či
časť PD.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  33 333,3300 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  4

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:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi
podľa § 26 ods. 4 alebo 5 za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené: 
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 alebo
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 reštrukturalizácii, 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 uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nedokladuje, 
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
členom 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,  
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhradu mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.  
* 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, 
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e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
* Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady
nahradiť predložením platného Potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 a 3 zákona.
/predložený ako fotokópia/.  
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
Za závažné porušenie odborných povinností sa považujú okolnosti v zmysle ods. 5 a posudzujú sa podľa ods. 6. a 7. §
26 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO v znení neskorších predpisov. 
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26a ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Preukazovanie majetkovej účasti  
(1) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť  
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej
majú kvalifikovanú účasť,  
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok
neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo  
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.  
(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na
základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu
na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa
na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ
nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.  
(3) Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie,
zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov
alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.  
Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon o verejnom
obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie v zmysle zákona
č. 25/2006 Z. z.: 
- doklady zmysle ustanovenia § 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým
môže byť prísľub banky (pobočky zahraničnej banky) o poskytnutí úveru klientovi. 
Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky:  
a)si plní svoje záväzky,  
b)nie je v nepovolenom debete,  
c)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.  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 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 preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
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jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval požadovanými finančnými prostriedkami
vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.

III.1.3.    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. a) a g), zákona o verejnom obstarávaní.  
* v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (1.9.2012 -
1.9.2015) doplneným potvrdeniami o kvalite dodania poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
Prílohou zoznamu musia byť referenčné listy minimálne 2 ukončených zákaziek v oblasti spracovania projektovej
dokumentácie podobného charakteru ako je predmet zákazky s priloženými potvrdeniami odberateľov o uspokojivom
plnení vo výške minimálne 20 000 € bez DPH za zákazku. Prioritou verejného obstarávateľa je spracovanie kvalitnej
projektovej dokumentácie.  
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v
zozname s poznámkou UVO. 
Pod službami rovnakého charakteru sa rozumejú projekty v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti
ako je predmet zákazky, t. j. projekty bytovej a občianskej výstavby, ktoré obsahovali projektové práce uvedené v
predmete zákazky. Zoznam ako i potvrdené referencie (zákazky) musia obsahovať: a) druh realizovaných projektových
prác, b) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, c) lehotu dodania, e) zhodnotenie objednávateľom 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 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 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 § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.  
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam všetkých spracovateľov dokumentácie - členov riešiteľského kolektívu, s
uvedením mena a oblasti (profesie), ďalej doložiť kópie osvedčení o odbornej spôsobilosti všetkých projektantov s
originálnym odtlačkom pečiatky (napr. SKA, SKSI) a podpisom držiteľa, ktorí sú oprávnení vykonávať vybrané činnosti
vo výstavbe, t. j. činnosti uvedené podľa zákona č. 138/1992 Zbierky v znení neskorších predpisov o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov podľa zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  
V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 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 záujemca 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 a §26a vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. a) a g) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky účasti
uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre
vykonanie požadovaných služieb 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 
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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-31040/2015
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:  30.09.2015 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  30.09.2015 15:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  01.10.2015 10:00
Miesto :  na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke 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. 
Uchádzačom, ktorí predložili ponuky bude zaslaná informácia o otváraní ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce 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 s ponúk, 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 zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk. Podklady budú poskytnuté osobne kontaktnou osobou
alebo budú zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady prevezme v
pracovných dňoch v čase 08.30 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 15.30 hod., v piatok vždy do 14.00 hod. po vopred
telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I. 1). Písomná (printová) žiadosť musí
obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje súťažné
podklady doručiť (korešpodenčnú adresu), názov predmetu zákazky s vestníkovým označením súťaže, meno
zodpovedného pracovníka (kontaktnú osobu) vrátane telefónneho čísla a spôsob prevzatia resp. doručenia súťažných
podkladov (poštou alebo osobne). V prípade, ak záujemca pošle oskenovanú žiadosť emailom, verejný obstarávateľ
požaduje potvrdenie (doručenie) žiadosti prostredníctvom pošty do troch dní odo dňa zaslania žiadosti emailom. 
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z internetovej stránky profilu verejného
obstarávateľa, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u verejného obstarávateľa zaslaním mailu na kontaktný mail:
miroslav.lalik@trnava.sk. s údajmi: názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, IČO,
kontaktnú osobu (meno, mailový a telefonický kontakt). V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné
údaje resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, oznámenie o zmenách a iné
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky uchádzača.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
10.09.2015
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