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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)    NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Béreš, Ing.
Telefón: +421 333236134
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.trnava.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta,  Trnava
Referenčné číslo: OIV/31567-2016

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233162-2

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Základné údaje charakterizujúce stavbu.  
Cestička pre chodcov a cyklistov, navrhnutá na rekonštrukciu, sa nachádza v západnej časti mesta Trnava. Prístup na
cestičku je zabezpečený z ulice Kamenná cesta a Kamenný mlyn. Jedná sa o líniovú dopravnú stavbu. Vzhľadom na
jestvujúce územie, jestvujúce parcelné hranice a miestny význam navrhovanej stavby, bol navrhnutý len jeden variant
umiestnenia cestičky pre chodcov a cyklistov. Cestička pre chodcov a cyklistov, navrhnutá na rekonštrukciu, je
umiestnená v intraviláne mesta, v jestvujúcom priestore, vyhradenom pre predmetnú stavbu. V súčasnosti sa v trase
navrhovanej cestičky nachádza jestvujúca cestička pre chodcov a cyklistov. Súčasná cestička je z hľadiska bezpečnosti v
nevyhovujúcom stave. V určitých miestach je povrch zvlnený, pľuzgierový, poprepadávaný a čiastočne aj bez vrchnej
živičnej vrstvy. Záhonové obrubníky miestami úplne absentujú. Cestička v súčasnosti nevyhovuje ani po stránke
šírkových parametrov. Šírka cestičky sa pohybuje od 2,2 po 2,7 m. Pre spoločné vedenie chodcov a cyklistov je potrebná
minimálna šírka 3,0 m. Pri rekonštrukcii je potrebné odstrániť aj nevyhovujúce podkladové vrstvy. Z uvedených dôvodov
vedenie mesta rozhodlo o kompletnom odstránení súčasnej a vybudovaní novej cestičky v novej polohe na hranici
ochranného pásma lesoparku vo vzdialenosti 2,5 m od jeho okraja resp. minimálne 2,5 m od stredu kmeňov stromov
nachádzajúcich sa na okraji lesoparku. Cestička sa tak dostane ďalej od frekventovanej komunikácie, zvýši sa
bezpečnosť a pás zelene medzi cestičkou a komunikáciou bude slúžiť na zabezpečenie odvodnenia komunikácie,
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umiestnenia nového verejného osvetlenia a zvislého dopravného značenia. Pôvodná cestička bude odstránená a cestná
priekopa zatrávnená. Cestička sa bude nachádzať v katastrálnom území mesta Trnava.  
Členenie stavby na objekty  
V rámci výstavby predmetnej stavby bude mať stavba nasledovné členenie na objekty :  
- SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov  
- SO 02 Verejné osvetlenie  
- SO 03 Sadové úpravy,  
pričom súčasťou sú geodetické práce a ostatné súvisiace práce a dodávky.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
432 597,0000 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

 
Časť: 1
45316110-9
 
Časť: 2
44212321-5

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta, Trnava

II.2.4)    Opis obstarávania
Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii - Realizačný projekt Cestička pre chodcov a cyklistov
Kamenná cesta, Trnava, spracovanou firmou STAVPROS PLUS s.r.o. 949 01 NITRA v 04/2016 ktorá je identická s
projektovou dokumentáciou predloženou k týmto súťažným podkladom. V rámci výstavby predmetnej stavby bude mať
stavba nasledovné členenie na stavebné objekty :  
SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov - Pred realizáciou samotnej cestičky pre chodcov a cyklistov bude potrebné
vybúrať jestvujúcu cestičku, ktorá sa nachádza v trase budúcej cestičky, po ľavej strane ulice Kamenná cesta. Taktiež
bude potrebné odstrániť jestvujúci strom, ktorý sa nachádza v trase cestičky. Navrhovaná cestička pre chodcov a
cyklistov sa vybuduje po ľavej strane ulice , od zadnej príjazdovej cesty ku cintorínu po odbočku ku reštaurácii Koliba v
rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Trasa cestičky pre chodcov je rozdelená na dve časti. Začiatok úseku prvej časti
cestičky je na zadnej príjazdovej komunikácie ku cintorínu a koniec úseku bude na križovatke ulice Kamenná cesta s
novou komunikáciu k IBV Kamenný mlyn. Celková dĺžka prvej časti cestičky bude 620,22m. Začiatok úseku druhej časti
cestičky je na križovatke ulice Kamenná cesta s novou komunikáciu k IBV Kamenný mlyn a koniec úseku bude pri
priechode pre chodcov k parkovisku rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Celková dĺžka druhej časti cestičky bude
787,67m. Celková dĺžka cestičky pre chodcov a cyklistov bude 1407,89m. Cestička bude v úseku pred cintorínom vedená
poza zastávku MHD, kde bude súčasná plocha parkoviska zúžená a prebudovaná na cestičku pre cyklistov. Cestička pre
chodcov a cyklistov ďalej pokračuje vo vzdialenosti 2,5 m od hranice lesoparku. Stožiare vysokého napätia, ktoré sú v
jej trase je potrebné plynule obísť. Križovanie s novou komunikáciou k IBV Kamenný mlyn bude zabezpečené úrovňovo
so zvislým a vodorovným dopravným značením. Cestička bude ďalej pokračovať prejazdom cez druhú zastávku pred
ulicou Tibora Kružliaka. K zastávke je potrebné umiestniť prístrešok s lavičkou. Prístrešok bude typový (používaný v
meste Trnava), osvetlený CT light-om s elektrickou prípojkou. Cestička bude ukončená pri priechode pre chodcov k
parkovisku rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. SO 02 Verejné osvetlenie - Projekt rieši nové verejné osvetlenie Kamennej
cesty a navrhovanej spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v úseku od zadnej príjazdovej cesty na cintorín po
odbočku ku reštaurácií Koliba v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Jestvujúce verejné osvetlenie (VO) v tomto úseku je
riešené sodíkovými svietidlami 250 W osadenými na oceľových stožiaroch výšky do 10 m, s výložníkmi do 2 m. Počet
svietidiel 33 ks. Osvetlenie je napojené z rozvádzača verejného osvetlenia, označeného RVO, ktorý sa nachádza v zeleni
naďaleko zastávky autobusov, pri parkovisku na cintorín. Káblový rozvod AYKY. Navrhované VO je riešené na základe
STN TR 13201-1 a STN EN 13201-2, podľa ktorých boli stanovené triedy osvetlenia a to pre cestu ME5 a S5 pre
spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov. Nové osvetlenie je navrhnuté s LED svietidlami umiestnenými na oceľových
stožiaroch výšky 9 m. Na stožiaroch sú navrhnuté po dve svietidlá, okrem priestoru autobusovej zastávky a parkoviska
pred cintorínom. Počet stožiarov s dvomi svietidlami (72 W a 13 W) je 33 ks a počet stožiarov s jedným svietidlom (72
W) je 4 ks. Svietidlá umiestniť na výložníky, pre cestu vo výške 9 m a pre chodník 7 m. SO 03 Sadové úpravy Lokalita, v
ktorej je plánovaná výstavba novej cestičky pre chodcov a cyklistov sa nachádza na hranici lesoparku, ktorý je súčasťou
prímestskej rekreačnej oblasti Kamenný mlyn.  
Súčasťou zákazky sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán, vyhotovené odborne spôsobilým geodetom
a vypracovanie plánu užívania verejnej práce, -náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby 
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)    Predpokladaná hodnota

432 597,0000 EUR bez DPH
II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle §32 ods. 1, predložením dokladov v zmysle §32 odsek 2 zákona o verejnom
obstarávaní v znení zmien a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO).Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so
sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača alebo záujemcu. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok
účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu
hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok
účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 
Skupina dodávateľov v zmysle § 37 ods. 3 preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje
spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V zmysle § 39 ods. (1) ZVO, hospodársky subjekt môže
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením
jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia §
39 ZVO, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom
európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa
ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Požaduje sa predložiť doklady
zmysle ustanovenia § 33 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Vo vyjadrení banka
alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky: a)si plní svoje záväzky, b)nie je v
nepovolenom debete, c)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. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo
záujemca verejné mu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval dostatočnými finančnými prostriedkami
vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Doklady musia byť v
originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Uchádzač v ponuke predloží
doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona 343/2015. - zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo
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obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Tu požadujeme v zozname prác predložiť tri stavby obdobného
charakteru (dopravná stavba s finálnou povrchovou úpravou z ASB) za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania, pričom minimálne jedna stavba - referencia z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú
realizované práce a dodávky ako v danom postupe zadávania zákazky na samostatnom liste s min. nákladmi 400 000,-
eur bez DPH, s potvrdením obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 34 ods.1,
písm. b). V zozname referencií za posledných 5 rokov 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,
potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu
oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej
stránke ÚVO, uvedie ich len v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v
inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz NBS, aktuálny v posledný deň v
príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej
podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro. -údajmi o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú
kritériom na vyhodnotenie ponúk, pričom súčasťou dokladov k § 34 ods. 1, písm. g) požadujeme predložiť doklad o
odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním dopravné stavby/ inžinierske stavby) vyžadovaným pre
predmet zákazky) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, t. j. fotokópiu
tohto dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia, doklad o odbornej spôsobilosti
geodeta vydaného Komorou geodetov a kartografov v zmysle zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, t. j. fotokópiu tohto dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom
držiteľa tohto oprávnenia. V prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR je potrebné doložiť doklad vydávaný v
krajine sídla uchádzača. Stavbyvedúci uchádzača musí mať min. 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho. V zmysle
uvedeného uchádzač predloží aj štruktúrovanú informáciu /profesijný životopis stavbyvedúceho podľa obsahu
uvedeného v súťažných podkladoch/ -údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich
zamestnancov za predchádzajúce tri roky, -údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má
uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo
spôsobilosti využiť §34 ods.3.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie
jednotlivých dokladov. 
Zdôvodnenie podmienok podľa § 34, ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky
účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť, podmienky a
organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v
požadovanej kvalite.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Sú uvedené v súťažných podkladoch (SP)
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  31.08.2016 13:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 30.06.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  31.08.2016 14:00
Miesto:  na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke zástupcu primátora.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie obálok s ponukami, časti Ostatné je neverejné. Na
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otváraní ponúk, časť Kritériá, uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba)
sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 10 000,- eur, slovom desaťtisíc eur. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v prípade nových stavebných prác využiť postup zadávania zákazky priamym 
rokovacím konaním v zmysle § 116 ZVO. Žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti
poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, emailom na adresu dusan.beres@trnava.sk alebo
osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave. Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk.
Podklady budú poskytnuté osobne kontaktnou osobou, alebo budú zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného
prevzatia si uchádzač súťažné podklady prevezme v prac. dňoch v čase od 8.30 -11.30 a 12.30 - 15.30 hod., v piatok
vždy do 14.00 hodiny po vopred dohodnutom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1.
Písomná žiadosť musí obsahovať: názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, adresu
zaslania podkladov, IČO, kontaktnú osobu (meno, emailový a telefonický kontakt. Ostatné údaje a informácie týkajúce
sa tohto postupu zadávania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.08.2016
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