
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 
Parkovisko Mozartova 4-9 v Trnave

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Ulica Mozartova 4-9 v Trnave
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je vybudovanie parkovacích stojísk vo vnútro sídliskovom bloku na Mozartovej ulici pozdĺž bytových
domov č. 4-9. Výstavbou vznikne celkom 44 parkovacích stojísk so šikmým radením. Stavba je členená na dve etapy,
pričom v rámci prvej etapy bude vybudovaných 24 parkovacích miest a v druhej etapa 20 parkovacích miest. Nové
šikmé parkovacie státie budú z asfaltobetónu. Odvodnenie je riešené spádovaním do navrhovaných uličných vpustov,
odtiaľ cez kanalizačné prípojky do odlučovača ropných látok a ďalej do existujúcej kanalizácie. 
Súčasťou realizácie zákazky sú: 
-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 
-geodetické práce. 
Podrobný popis zákazky je v časti B.1 súťažných podkladov. 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných
podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické
ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č.
392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je
dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.. 

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45223300-9 
Doplnkový slovník: IA13-5,  IA34-8 

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

Predmetom zákazky je realizácia investičnej akcie Parkovisko Mozartova 4-9 v Trnave podľa projektovej dokumentácie,
ktorú spracoval Proka Projekt, Bratislava. Projekt rieši vybudovanie celkovo 44 nových parkovacích stojísk so šikmým
spôsobom radenia, z toho 24 parkovacích stojísk v rámci prvej etapy a 20 stojísk v rámci druhej etapy z dôvodu
navýšenia parkovacích kapacít v existujúcej zástavbe. Každá etapa môže byť realizovaná samostatne. Rozmery
parkovacích stojísk sú 2,40m (2,50m) x 4,80m resp. 3,50x4,80m pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Šírkové
usporiadanie komunikácie umožňuje záber komunikácie o šírke 0,7m a zvyšných 4,1m sa zaberie na páse zelene, kde sa
spevní povrch. Šírka 2,50m bola zvolená v miestach kde to šírkové pomery dovoľujú a nedochádza k styky s prekážkami
ako je stĺp VO alebo strom. Stĺpy VO ostávajú zachované a v ich miestach sa vytvorí medzera medzi jednotlivými
stojiskami. Existujúce stromy v prvom úseku od Čajkovského ulice ostávajú zachované. Navrhovaná spevnená plocha v
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mieste existujúceho stromu je upravená skosením tak, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi vozidlami a stromom. V
danom úseku sa nachádzajú dva stlpy VO. V druhom úseku medzi dvoma priechodmi pre chodcov sa rovnako
nachádzajú dva stĺpy VO a 3 stojiská pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Tieto vyhradené parkovacie
stojiská ostávajú zachované pričom sa upraví poloha podľa celkového návrhu parkovania na Mozartovej ulici. Existujúce
zvislé dopravné značenie označujúce vyhradené parkovacie stojisko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa
vymenia za nové značenie podľa platnej vyhlášky 9/2009. V tretom úseku, ktorý rieši parkovacie stojiská 37-39, sa
nachádza betónová spevnená plocha. Tá v súčasnosti slúži na odstavenie motorových vozidiel a prístup k nej je z
chodníka. Pre vylúčenie automobilov z priestoru pre chodcov je navrhnuté dobetónovanie spevnenej plochy a
vyznačenie parkovacích stojísk tak, aby bol umožnený prístup priamo z komunikácie na Mozartovej ul.. V štvrtom a
poslednom úseku sú navrhnuté parkovacie stojiská 40-44. Uvažuje sa s výrubom dvoch malých ihličnatých stromov s
výškou do 1,0m. Styk navrhovaných parkovacích stojísk s existujúcou komunikáciou na Mozartovej ulici sa stavebne
upraví odstránením existujúceho cestného betónového obrubníka a osadením nábehového obrubníka. Parkovacie
stojiská budú od zelene oddelená cestným betónovým obrubníkom so skosením a s vyvýšením max. 0,12m. Odvodnenie
- odvedenie povrchovej vody z parkovacích stojísk bude pomocou pozdĺžneho a priečneho sklonu do navrhovaných
uličných vpustov, ktoré sa nachádzajú v parkovacích pásoch na protiľahlej strane od komunikácie. Ďalej je voda
pomocou kanalizačných prípojok vedená do odlučovača ropných látok. Prečistená voda je ďalej vedená do existujúcej
kanalizácie. Voda zo zemnej pláne bude zachytávaná drenážnym trativodom DN100, ktorý bude zaústený do telies
uličných vpustov. Dopravné značenie - súčasťou predmetu zákazky je dodávka a realizácia prác pre nové zvislé a
vodorovné dopravné značenie podľa priloženej PD. Počas výstavby bude osadené aj prenosné dopravné značenie podľa
priloženej PD. Bližšie a podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženej PD. Súčasťou predmetu zákazky sú i geodetické
práce (vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou, zameranie stavby, porealizačné zameranie atď) realizované
autorizovaným geodetom. Práce v zmysle projektovej dokumentácie (časti), ktorá je súčasťou súťažných podkladov a
požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné
sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998
Z. z.. 

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  112 544,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  2

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: 
-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 (1.5.2008- 1.5.2013) 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
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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. 
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. 
-- 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 :  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 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OIV/4980-2013
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:  17.05.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  30.05.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  30.05.2013 10:30
Miesto :  V Trnave, na Radnici, v zasadačke primátora.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Pri otváraní obálok s ponukami sa neuplatňuje §41 zákona o
verejnom obstarávaní. 
Na otváraní obálok s ponukami sa nemôžu zúčastniť zástupcovia uchádzača, nakoľko sa ponuky, spĺňajúce podmienky
účasti budú ďalej vyhodnocovať elektronickou aukciou. 

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

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 3 200€, slovom tritisíc eur, v zmysle súťažných
podkladov.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
09.05.2013
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