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Výzva na predloženie ponuky  
                                             výberu zhotoviteľa stavebných prác  

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora č. 18/2015 

 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa): 

Názov:  Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           

IČO:   00313114  
Kontaktná osoba:   Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Kamil Lastovička              

Obec (mesto):   Trnava  
PSČ:   917 71                            

Ulica a číslo:    Trhová 3                             
Telefón:   033/32 36 133                                  

         Elektronická pošta:   kamil.lastovicka@trnava.sk 

Fax:    033/3236400       
Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.      Názov zákazky: (práce):  

Parkovisko Starohájska pred Poliklinikou 

 
3.      Miesto dodania stavebných prác :   

Trnava, Starohájska ulica  

 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
 
           Predmetom zákazky je vybudovanie dvoch parkovacích státí pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu, ktoré budú slúžiť pre návštevníkov (pacientov) polikliniky Družba ako 
krátkodobé parkovacie miesta s maximálnou dobou parkovania do 20 minút v zmysle 
vypracovanej projektovej  dokumentácie f. CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava – 
zodp. projektantom Ing. Hanou Fraňovou. 

   
    Predložený projekt stavby rieši vybudovanie dvoch parkovacích státí pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pre krátkodobé parkovanie pacientov do cca 
20 min.. Prístup do objektu polikliniky zo státí bude zabezpečený cez dvorovú časť objektu. 
Súčasťou bude aj vybudovanie malej obslužnej prístupovej komunikácie k týmto státiam s 
povrchom zo vsakovacej dlažby základnej šírky 5,0 m (v miestach státí pre imobilných sa 
komunikácia rozšíri o 1,0 m). Komunikácia bude jednosmerná, umiestnená medzi dvoma 
vjazdmi do dvorovej časti polikliniky, prístupová spevnená plocha bude plynule napojená na 
oba tieto vjazdy, v styku bude uložený zapustený cestný obrubník, státia pre imobilných budú 
vyznačené po oboch stranách vrátnice, z časti na jestvujúcej a z časti na novovybudovanej 
spevnenej ploche vodorovným trvalým dopravným značením. Zvislá značka vyznačujúca tieto 
státia bude umiestnená v ploche zelene, ktorá bude riešená medzi týmito státiami. S 
jestvujúcou spevnenou plochou v okolí vrátnice bude ostrovček zelene spojený plynule, od 
komunikácie ho bude oddeľovať cestný obrubník s prevýšením cca 3,0 cm. Odvodnenie bude 
riešené sklonom spevnenej plochy smerom k pravej krajnici komunikácie, kde bude uložený 
zapustený cestný obrubník a ďalej cez jestvujúci chodník do jestvujúcej kanalizačnej siete, 
ktorá je súčasťou hlavnej komunikácie Ulice Starohájska. Popri pravej krajnici bude zároveň 
vodorovným aj zvislým TDZ vyznačená možnosť státia na max. 5 min.. Za obrubníkom vo 
vzdialenosti 50 cm (bezpečnostný odstup) budú rozmiestnené betónové zábrany (tzv. 
biskupské klobúky). Vytvorením spevnených plôch sa zúži priechodzia šírka jestvujúceho 
chodníka pre peších vedeného popri hlavnej komunikácii na cca 2,4 m.       

 
Konštrukcia komunikácie a parkovacích státí: 
betónová dlažba vsakovacia BD 80 mm 

mailto:kamil.lastovicka@trnava.sk
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lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm 40 mm 
štrkodrva fr. 0/32 mm ŠD           200 mm 
štrkopiesok fr. 0-63 mm ŠP           180 mm 
spolu                                    500 mm 
 
Bezbariérovosť: 
- 2x státie pre imobilných vyznačené vodorovným aj zvislým trvalým dopravným značením 
- prístup do objektu polikliniky cez dvorovú časť 
 
      Súčasťou stavebných prác je i demontáž a znovuosadenie umeleckého diela (betónovej 
plastiky) ktoré sa nachádza v strede jestvujúcej zelenej plochy a je ho nutné presunúť do 
ľavého vedľajšieho zeleného poľa v smere vjazdu do dvora Polikliniky vrátane vybudovania 
nového betónového základu pre umelecké dielo. Pôvodný základ sa vybúra vrátane odvozu 
a uskladnenia betónovej sute na skládke. 
 
Nad rámec vypracovanej PD v zmysle vydaného stavebného povolenia č. OSaŽP/32252-
85225/2015/MH zo dňa 14.01.2016 je nutné: 
- Pás zelene lemovať od komunikácie cestným obrubníkom s prevýšením min. 10cm, aby sa 

zabránilo prípadnému pozdĺžnemu parkovaniu v ploche zelene  
- na výjazde z parkoviska doplniť zvislé trvalé dopravné značenie – značku Daj prednosť 

v jazde. 
 
5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia stavebných prác:    
 
 začiatok :           22.02.2016  
 ukončenie :        04.03.2016 
 
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. Zhotoviteľovi bude uhradené max. 90 % zo zmluvnej ceny diela, ostatných 10 % 
bude uhradené po odovzdaní diela, resp. po odstránení všetkých vád a nedorobkov, aj tých, 
ktoré nebránia užívaniu diela. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len               
za skutočne zrealizované práce.  
 

7.  Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :     

 
          Uchádzač predloží:                                                                                        

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

2. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – 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 prác podobného charakteru a rozsahu, kde uchádzač uvedie názov 
(obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku 
stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia 
výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno 
overiť uvedené informácie. Požadujeme min. dve referencie s min. objemom 
nákladov 15.000,-  eur bez DPH za posledných 5 rokov. 

4. na samostatnom liste ponuky uvedie presnú špecifikáciu materiálov a výrobkov 
v cenovej ponuke uchádzača: 
-vsakovacia betónová dlažba, betónové obrubníky, dopravná zábrana (výrobca) 

 
 

8. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 
1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 3.2.2016 
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2. krycí list 
3. projektová dokumentácia  – pre stavebné povolenie  

(spracovateľ PD: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 012 Trnava 
zodp. projektant – Ing. Hana Fraňová – 10/2015) vrátane výkazu výmer 

4. návrh obchodných podmienok (ZoD) 
 
 
9. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 
1. krycí list ponuky  s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny a doby realizácie.  
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 podľa výkazu výmer (príloha č. 1 k ZoD) 
4. doklady podľa bodu č. 7 
5. časový harmonogram prác (príloha č.2 k ZoD) 
6. zoznam prípadných poddodávateľov s uvedením činností, ktoré budú vykonávať 

 
10. Upozornenie 

- V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 7., nebude tento 
uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo. 

  

11. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 12.2.2016 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“ uvedením adresy 
odosielateľa  a heslom   „Parkovisko Starohájska pred Poliklinikou“ osobne alebo  

poštovou zásielkou na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 
 
13. 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. 

  
14. 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 znení neskorších predpisov    

- 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/. 

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č.25/2006 Z.z. 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní. 

- uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky 
- poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku 

na Zavarskej ceste je 6,70 eur/t bez DPH (max.), zákonný poplatok obci je 0,33 eur/t                   
bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,...). 

- prepravná vzdialenosť je 5 km. V prípade použitia inej certifikovanej skládky na uloženie 
sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky vyššie uvedené! 
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- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 
postupe zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9, nie je možné podať námietky v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
 

Dátum :  3.2.2016 

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

      výstavby 
          
 
Prílohy: 1. Krycí list 
  2. Návrh obchodných podmienok (ZoD) 
             3. Projektová dokumentácia  


