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V Trnave, 7. 9. 2016 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

 

Mesto Trnava  v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku 
verejného obstarávania. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov :  Mesto Trnava 
Sídlo:  Hlavná 1, 917  71  Trnava 
IČO :  00313114 
Zastúpenie:  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku:  Ing. Veronika Vašková, útvar verejného 
obstarávania, veronika.vaskova@trnava.sk 
 

2. Názov zákazky:  
„Výmena povrchu chodníka z južnej strany františkánskeho kostola“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky (realizácie stavby): 
Námestie kráľovnej Konštancie v Trnave  

 
4. Čas trvania zmluvy (zákazky):  

Od nadobudnutia účinnosti zmluvy, do 31.10.2016. 
 

5. Druh zákazky: stavebné práce 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 38 573,14 EUR bez DPH 
 
7. Kód CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 

 
8. Opis predmetu zákazky:  

Predmet zákazky tvorí výmena povrchu jestvujúceho chodníka umiestneného pozdĺž 
františkánskeho kostola od Bernolákovej brány po Divadelnú ulicu. Súčasťou zákazky je aj 
realizácia vjazdu k bráne za kostolom. 
 
Rozsah 
Rozsah je zrejmý z priloženej situácie spracovanej na MsÚ – OÚRaK. 
 
Búracie práce 
Asfaltobetón hr. cca 6 cm bude po celej ploche dotknutého chodníka vybúraný, dlažba pod 
Bernolákovou bránou bude odborne zdemontovaná a následne použitá pre vjazd na plochu 
za kostolom. Na časti chodníka cca 1/3 v smere od Divadelnej ulice je podklad pod asfaltom 
z betónu hr. cca 8 cm, zostatok chodníka je na štrkovom podklade. Betón bude vybúraný, 
štrkový podklad odkopaný na kótu -32 cm od hornej úrovne terajšieho chodníka. Obrubníky 
budú demontované, šedo-béžové (umiestnené od Divadelnej ulice cca 15 m) budú 
ponechané na stavbe, tmavé obrubníky z prírodného kameňa budú odvezené do areálu 
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skládky ASA na Zavarskej ceste, kde budú uložené a uskladnené vo vymedzenom priestore 
(presné miesto na skládke určí objednávateľ). 
 
Konštrukčná skladba nového chodníka 
- Štrkodrva 0-63    10 cm 
- Cementová stabilizácia   10 cm 
- Štrkové lôžko pod dlažbu   4 cm 
- Dlažba         8 cm 
 
Do cementovej stabilizácie v miestach vjazdu cez chodník a nájazdu do areálu za kostolom 
použiť KARI sieť 150/150/6. 
Chýbajúce šedo-béžové obrubníky budú dovezené z priestorov skládky ASA na Zavarskej 
ceste. 
 
Povrch chodníka 
Na chodník požadujeme realizovať prírodnú dlažbu – platne z netriedenej mrákotínskej žuly 
(prípadne ekvivalent) šedo-béžovej farebnosti, nášľapná plocha otrýskaná. Predmetná 
dlažba bola už realizovaná na Hlavnej ulici v mieste pri vlajkosláve ako podklad pre erby 
partnerských miest. Dlažba bude kladená do riadkov kolmo k fasáde kostola na tzv. „divokú 
väzbu“ rozmerov 25/25 – 25/60 cm. Platne budú mať hrúbku 8 cm. Spôsob kladenia bude 
identický ako na strednej časti Hlavnej ulice, kde bola realizovaná prírodná dlažba. 
V telese chodníka sa nachádza telekomunikačná šachta, ktorú treba v prípade potreby 
výškovo upraviť vrátane 1 ks zemného uzáveru (umiestnený v časti chodníka z dlažby pri 
Bernolákovej bráne, ktorá bude rozobratá). Zároveň bude potrebné prispôsobiť novému 
chodníku strešné zvody zo strechy kostola, presnejšie ich istiace kusy. Pred montážou 
nového telesa chodníka požadujeme v styku kostola s chodníkom osadiť nopovú fóliu. 
Dopravnú značku umiestnenú v telese chodníka pri Bernolákovej bráne demontovať a po 
zrealizovaní chodníka spätne osadiť na pôvodné miesto. To isté platí aj pre dopravné 
gombíky Z7c (5 ks) osadené v dlažbe pri Bernolákovej bráne. Tieto odborne zdemontovať 
a následne osadiť do novej dlažby v totožných miestach. 
 
Obrubníky 
Je potrebné použiť šedo-béžové obrubníky, ktoré sú v súčasnosti realizované na východnej 
strane v napojení na Divadelnú ulicu v celom riešenom úseku. 
 
Sklopený obrubník 
V časti úseku za kostolom je potrebné použiť jestvujúcu šedo-béžovú dlažbu ako sklopený 
obrubník. Šírka vjazdu zostane identická. 
 
Vjazd pred bránou za kostolom 
Použiť dlažbu rozobratú pri Bernolákovej bráne. Obrubníky budú použité rovnaké ako pri 
chodníku (šedo-béžové). 
 
Odvoz a uskladnenie prebytočného materiálu na skládku.    
 
Verejný obstarávateľ uvádza: 
- cenu poplatku za uloženie sute a zeminy (zo stavieb realizovaných mestom) na skládku 

TKO Zavarská cesta, t. j. 6,70 €/tonu bez DPH, 
- výška zákonného poplatku obci za uloženie odpadu na skládke je 0,33 €/tonu bez DPH 

(zemina, betónová suť ....). Dopravná vzdialenosť do 5 km. 
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Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú 
obhliadku dotknutého priestoru za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom 
tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Dotknutý priestor je 
verejne dostupný, každý záujemca teda môže vykonať obhliadku samostatne bez 
prítomnosti verejného obstarávateľa.  
Za účelom oboznámenia sa s jestvujúcou konštrukčnou skladbou chodníka bol zo strany 
verejného obstarávateľa vykonané 3 sondy, ktoré boli fotograficky zdokumentované. 
V prípade potreby budú snímky jednotlivých sond poskytnuté záujemcovi.  
   

9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk : najnižšia cenová ponuka  
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky.  
Preddavky nebudú poskytované. 

 
10. Stanovenie zmluvných podmienok:   

Verejný obstarávateľ podpíše s dodávateľom Zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. 
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej návrh 
predloží úspešný uchádzač. 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:  
Do 16. septembra 2016 (vrátane) na e-mailovú adresu: veronika.vaskova@trnava.sk,      
resp. poštou na adresu: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava. 
V prípade poštovej zásielky je na obálke potrebné uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo 
uchádzača, označenie „SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ“ a názov zákazky. 

 
12. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať danú  službu 
preukázané kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Dokladom môže byť výpis zo 
živnostenského registra, výpis z obchodného registra alebo iné než živnostenské 
oprávnenie, vydané  podľa osobitných predpisov (postačuje aj aktuálny elektronický výpis). 
Osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač preukáže    
výpisom z registra trestov, potvrdením poisťovní a správcu dane. 

 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH,  uvedie 
túto skutočnosť vo svojej ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet 
zákazky. Zákazka nie je rozdelená časti. 

 
14. Vyhotovenie ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa 
predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku).  

 
15. Obsah ponuky: 

- Krycí list ponuky (vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača), 
- Ponukový rozpočet (položkovitý) na celý rozsah zákazky (vypracuje uchádzač na základe 

Opisu predmetu zákazky uvedeného v tejto výzve a fyzickej obhliadky miesta realizácie 
prác), 

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 12. tejto výzvy. 
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16. Náklady na ponuku:  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  
obstarávania. 

 
17. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom   
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že  prijíma 
jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V 
oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom. 

 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude 
obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.  
Proti  rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o  
verejnom obstarávaní.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 
jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku  
finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

 
 
 
 S pozdravom 
  
  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
 primátor mesta 

 
 
 

  

  

 

 


