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Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117                                                   v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.        

 

 
Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu zhotoviteľa stavby 

v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 10/2016  
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  (ďalej len „ zákon”) 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
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:    033/3236133                                               
Fax:    033/3236400   
Elektronická pošta:  kamil.lastovicka@trnava.sk    
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky (práce) :  

"Revitalizácia parku na Kapitulskej ulici – rekonštrukcia verejného osvetlenia“ 

                                                                              
3.      Miesto dodania stavebných prác : Trnava, Kapitulská ulica - parčík 
 

4.      Predmet a rozsah zákazky:     
Predmetom  zákazky je rekonštrukcia vonkajších elektrických rozvodov a osvetľovacej sústavy 
v priestoroch parčíka na Kapitulskej ulici v Trnave. Na predmet zákazky je vypracovaná projektová 
dokumentácia projektantom elektro – Ing. Antonom Horváthom. Táto PD rieši v dôsledku technicko-
morálneho opotrebovania V.O. a nefunkčnosti iluminácie v parčíku na kapitulskej ulici jej kompletnú 
rekonštrukciu, doplnenie svietidiel a kabeláže ako aj optimalizáciu rozmiestnenia V.O. predmetného 
exteriéru. Všetky podrobnosti sú uvedené vo vypracovanej PD. Stĺpy verejného osvetlenia na 
základe stanoviska odboru OÚRaK musia  byť totožné so stĺpmi nachádzajúcimi sa na Kapitulskej 
ulici 
 

Pred samotnou výstavbou je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete a zohľadniť ich 

polohu.  

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby (predpoklad):    
 

začiatok :    12.09.2016 
ukončenie :         21.10.2016        
 

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) - podľa § 32 ods. 1 písm. e), originál resp. úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení 

uskutočnovať požadované práce nie  staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, alebo 

potvrdením úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov.   

http://www.trnava.sk/
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2) - podľa § 32 ods. 1 písm. e) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní  
3) - podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam dodávok podobného charakteru uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov  
 
Upozornenie: Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi 
pri fakturácií prác nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce 
zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta stavby !   
 

8 Súťažné  podklady v elektronickej forme tvorí:   
1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 2.8.2016 
2. projektová dokumentácia Ing. Anton Horváth 06/2016 
3. výkaz výmer 
4. návrh obchodných podmienok (ZoD) 
5. krycí list 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku záujmového územia za účelom 
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne 
definovanú ponuku. 
                                                                                       

9.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk:   17.08.2016 do  12:00 hod. 
 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- MsÚ , Trhová č. 3, Trnava, podateľňa 

 

 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „Súťaž -  neotvárať“ a heslom 
 „Revitalizácia parku na Kapitulskej ulici – rekonštrukcia verejného osvetlenia“  s uvedením 

adresy a odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk . 
  

10.    Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2016 

11. Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. krycí list ponuky, s uvedením ceny diela  
2. ponukový rozpočet, vypracovaný ocenením výkazu výmer, projektovej dokumentácie  

a požiadaviek obstarávateľa uvedených v tejto ( bude ako príloha č.1 k ZoD )  
3. doklady podľa bodu č. 7 
4. 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 4.1. návrhu ZoD bude 

uvedená cena diela z krycieho listu ponuky  
 
11.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 

- najnižšia cena (vrátane DPH) 
- v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH alebo nie 

 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ   
                                                                  

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude vyššia ako                       
finančný limit obstarávateľa   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak 
cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, 
za ktorých bola vyhlásený - § 57 

- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky, 
- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je prílohou výzvy 
- požaduje záruku na dielo 60 mesiacov s výnimkou na použité komponenty, na ktoré dáva 

výrobca záruku 24 mesiacov  
- požaduje odstránenie porúch a vád diela do 48 hodín počas pracovných dní v záručnom 

období, na pozáručné opravy bude uzatvorená s dodávateľom dohoda na servisné práce 
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-    poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava  na skládku 
na Zavarskej  ceste je 6,70 €/t bez DPH + zákonný poplatok obci v zmysle platného zákona č. 
17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t bez DPH (zemina, betónová, tehlová suť,...), prípadne 6,70 €/t bez 
DPH (iný odpad zmiešaný zo stavby), vzdialenosť na skládku 5 km 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117, nie je možné podať námietky v zmysle 
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 
 

 

 

 
                               Ing. Dušan Béreš – v.r. 
                                                                               vedúci odboru investičnej 
                                                                                                                              výstavby 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Kamil Lastovička 
V Trnave: 03.08.2016    
 
 
Prílohy: 
- projektová dokumentácia 06/2016, vypracovaná  Ing. Antonom Horváthom 
- výkaz výmer 
- krycí list 
- návrh zmluvy o dielo 


