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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
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
Kontaktná osoba: Roman Stacho
Mobil: +421 905290095
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: roman.stacho@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk/sk/clanok/zakazky-podlimitne-od-
1-7
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 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Organizácia riadená verejným právom 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Trnava

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
1
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej
doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií mesta Trnava ako správcu komunikácií
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom obstarávania sú práce na inštalácii zvislých dopravných značiek (ZDZ), nosičov a spojovacieho materiálu,
dopravných zariadení vrátane dopravy a pokládka (VDZ) vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií a ich
súčastí podľa pokynov správcu. Podrobné vymedzenie stavebných prác tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50230000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233270-2,  45233221-4,  35000000-4,  34992000-7,  34992100-8,  45233290-8 

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

Verejný obstarávateľ bude požadovať od zhotoviteľa vykonávať údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia a
dopravných zariadení miestnych komunikácií tak aby s maximálnou starosltivosťou zabezpečil bezpečnú a plynulú
premávku na nich. Údržbarské práce budú vykonané v zmysle súťažných podkladov a výkazu výmer v kvalite
požadovanej v zmysle platných noriem a predpisov. Predpokladaný rozsah bežných výkonov a dodávok v rámci údržby
je uvedený vo výkaze výmer, vymedzený na 1 kalendárny rok. Objednávateľ konkrétny objem prác bude upresňovať v
z,ysle rámcovej zmluvy podľa skutočných potrieb v priebehu roka a to len do výšky schválených finančných prostriedkov
bežného roka . Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  0,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
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Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  48

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:  Osobné postavenie -
uchádzač musí spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten,
kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  
 
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, 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 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 tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,  
 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je spoločníkom, akcionárom orgánom
ktorá vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti

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.: 
1.2.1 doklady zmysle ustanovenia § 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o
schopnosti uchádzača plniť svoje záväzky.Vo vyjadrení banka 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. Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov. 
1.2.2 Súvaha (alebo výkaz o majetku a záväzkoch) a výkaz ziskov a strát (alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch) za
predchádzajúce tri roky ( 2010,2011,2012) - originál, resp. úradne overenú kópia. Doklady musia byť potvrdené
daňovým úradom. 
1.2.2.V zmysle §27 ods. 1 písm b) potvrdenie o poistení zodpovednosti min do 50.000 €  
1.2.3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov.

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. b), c), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní:  
1.3.1. V zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác týkajúcich sa predmetu zákazky
uskutočnených za predchádzajúce 3 rokov (2011,2012,2013), a zoznam stavebných prác v oblasti údržby dopravných
zariadení a značení s rozpočtom min. 100 000 € bez DPH ročne za posledné tri roky doplnenými dokladom o
referenciách - potvrdeniami o uspokojivom vykonaní plnení s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác podľa
obchodných podmienok. V prípade, že uchádzač predloží referenciu dôkaz o plnení, ktorý nie je verifikovaný
objednávateľom, uvedie dôvod/dôkaz prečo nebolo možné referenciu získať a priloží dôkazy o vyžiadaní predmetnej
referencie. 
1.3.2 v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. c) - údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú
zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o
zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto
prác.  
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1.3.3 V zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčasne požadujeme predložiť i doklad
o odbornej spôsobilosti v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. a zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov opatrené originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby. Verejný obstarávateľ
príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, predložený
uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu
obsahujúcu: 1. Funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe; 2. Vzdelanie: najvyššie
dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy; 3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia,
dosiahnuté vzdelanie, dátum; 4. Odborná prax: celková prax (roky), na podobných zmluvách (roky), v navrhovanej
funkcii (roky), zamestnávateľ od/do, pracovné zaradenie/ funkcia, kontakt (tel., e-mail); . čestné prehlásenie
zodpovedného vedúceho pracovníka uchádzača , že bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie údržby zvislého a
vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách, respektíve že bude vykonávať funkciu bez ohľadu na
to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi 
1.3.4 V zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich
zamestnancov za predchádzajúce tri roky ( 2011,2012,2013), 
1.3.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro,
uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. 
1.3.6 Zahraničný uchádzač, ak používa inú menu ako EUR, preukáže splnenie stanovených finančných limitov prepočtom
meny k EUR, pritom je povinný urobiť predmetný prepočet zahraničnej meny na eur v kurze CEB k ostatnému
pracovnému dnu príslušného roka a prepočítavací postup zdokumentovať v predkladanej dokumentácii. 
1.3.7 Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa týchto súťažných
podkladov predložením dokladov a dokumentov podľa podmienok v súťažných podkladoch ako originály alebo ich
úradne osvedčené kópie, ak nie je uvedené inak. 
1.3.8 Od uchádzača sa požaduje v zmysle § 32 (3) c) Zákona 25/ 2006 Z,z, prijatie záväzku, že umiestnenie
prevádzkarne počas trvania rámcovej dohody a organizácia uchádzača alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne
plnenie požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa podľa rámcovej dohody a ich zmena bude možná len v prípade,
ak nebude mať nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K zabezpečeniu kvality podľa § 29 zákona úspešný uchádzač predloží
platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality
uchádzačom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúcich z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná
za rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na
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:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
 
Časť: 1
Názov:  Ekonomicky zdôvodnená cena  v EUR na predpokladaný rozsah prác
Váha:  70%
 
Časť: 2
Názov:  Reakčný čas
Váha:  30%

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

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

28819/2013/ST
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:  28.01.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  28.01.2014 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  28.01.2014 11:00
Miesto :  Hlavná ulica č.1 , Trnava , Radnica, v zasadacej miestnosti zástupcov primátora mesta Trnava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie obálok s ponukami časti Ostatné je neverejné. Po otvorení
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obálok Ostatné komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto
časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a
vylúčení uchádzačov s oznámenim o ich vylúčení. 
Uchádzačom, ktorí neboli vylúčení po vyhodnotení časti Ostatné, bude zaslané oznámenie o otváraní ponúk v časti
Kritériá, v ktorom bude uvedený termín, časť a miesto otvárania ponúk Na otváraní obálok s ponukami časti Kritériá sa
môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk Na otváraní obálok s ponukami časti
Kritériá môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1.Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi
formami: e-mailom - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a adresu podľa bodu VI.3)2, faxom - záujemca musí
potvrdiť žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto
doplnenej žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady roman.stacho@trnava.sk 
2.Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov: 
a) určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky
a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky,  
b) uvedenie tel. a email. kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape
zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis 
c). Registrácia oprávneného záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti 
d) Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov - záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr šesť
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,  
e) komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v štátnom (slovenskom) jazyku.  
3.Nakoľko rozsah výkonov údržby závisí od vonkajších faktorov ako poveternostné podmienky, vandalizmus, dopravná
nehodovosť a iných ťažko predvídateľných udalostí, obstarávateľ definoval objem a rozsah služieb na základe analýzy
štandardov a nákladov údržby dopravných značiek a zariadení na mestských komunikáciách za minulé obdobie.  
4.Predpokladaný rozsah bežných výkonov a dodávok v rámci údržby dopravných zariadení a značiek uvedený vo výkaze
výmer je vymedzený na 1 kalendárny rok  
5.Položkovité ceny uvedené uchádzačom vo výkaze výmer, budú súčasťou prílohy k rámcovej zmluve. Objednávateľ
konkrétny objem prác bude upresňovať podľa skutočných potrieb v priebehu roka a to len do výšky jemu schválených
finančných prostriedkov bežného roka .  
6.Hodnota 0 EUR v časti II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH nie je nula, ale vyjadruje
skutočnosť, že v súlade s ustanovením § 5 ods. 13 nevie určiť verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky,
nakoľko ide o opakované plnenia bez povinnosti verejného obstarávateľa odobrať konkrétny rozsah plnenia a preto nie
je možné stanoviť celkovú predpokladanú hodnotu zákazky. 
7.Ostatné požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
27.12.2013
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