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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Marcela Branišová
Telefón: +421 333236145
Email: marcela.branisova@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://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:
Projektová dokumentácia - realizačný projekt stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ul. Trnava"

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71200000-0

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie realizačný projekt stavby Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Štefánikova ul. Trnava, ktorej predmetom je vykonanie geodetického zamerania, vypracovanie
architektonickej štúdie, ktorá bude po jej schválení Krajským pamiatkovým úradom Trnava ako orgánom štátnej správy
a po pripomienkovaní, podkladom pokračovania prác na ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, a vyhotovenie
realizačného projektu.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
23 333,33 EUR bez DPH

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

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Trnava, Mestský úrad, Trhová 3, 917 71 Trnava

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie realizačný projekt stavby Rekonštrukcia miestnej
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komunikácie Štefánikova ul. Trnava, ktorej predmetom je vykonanie geodetického zamerania, vypracovanie
architektonickej štúdie, ktorá bude po jej schválení Krajským pamiatkovým úradom Trnava ako orgánom štátnej správy
a po pripomienkovaní, podkladom pokračovania prác na ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, a vyhotovenie
realizačného projektu.  
Vypracovaná projektová dokumentácia má byť v rozsahu:  
a) Geodetické zameranie územia vrátane overenia existencie polohy, výšky a technického stavu inžinierskych sietí a
prípojok a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii. Súčasťou návrhu spevnených plôch je aj realizácia 10
prieskumných sond z dôvodu stanovenia hrúbok a druhu materiálov búracích prác. Presné zloženie podkladových vrstiev
bude vydokladované fotodokumentáciou a písomným vyhodnotením. Po zrealizovaní sond sa vykonajú okamžité zásypy
a preasfaltovanie kvôli bezpečnosti chodcov a vozidiel. Termín dodania v termíne max do 60 kalendárnych dní odo dňa
účinnosti zmluvy 
 
b) Architektonicko dispozičná štúdia, ktorá má slúžiť na overenie optimálneho architektonického, dispozično-
prevádzkového, konštrukčného a materiálového riešenia stavby. Bude zároveň slúžiť aj ako podklad pre spracovanie
projektu pre stavebné povolenie.  
Termín dodania je max. 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy ( vypracovanie v elektronickej forme na CD/DVD) 
 
c) Realizačný projekt pre účely vydania stavebného povolenia vypracovaný v súlade s vybraným návrhom podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č.
543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny, Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k predmetu zákazky a Vyhlášky č.
532/2002 Z. z.  
Termín dodania zákazky je max. do 120 kalendárnych dní od dňa účinnosti zmluvy. Projekt má byť dodaný v
elektronickej forme na CD nosiči + 6 pare.  
Minimálny rozsah čiastkových plnení:  
súhrnnú technickú správu,  
architektonicko-stavebná časť 
architektúra 
stavebný objekt spevnené plochy (komunikácie, chodníky) 
stavebný objekt inžinierske siete  
stavebný objekt verejné osvetlenie 
stavebný objekt iluminácia 
stavebný objekt vianočná výzdoba 
stavebný objekt mobiliár a drobná architektúra 
stavebný objekt sadové úpravy, zeleň 
stavebný objekt studňa zdroj vody, závlaha 
stavebný objekt pitná fontána 
stavebný objekt požiarna ochrana, požiarne hydranty 
stavebný objekt kamerový systém 
stavebný objekt WIFI a prípojky informačných technológií 
stavebný objekt ponorné energetické stĺpiky 
stavebný objekt pilomat 
odvodnenie povrchov a striech objektov 
 
d) Výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby, ktorý bude obsahovať:  
poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,  
posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov,  
sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska. 
 
Súčasťou dokumentácie bude aj návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle §12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v
znení nesk. predpisov, plán organizácie výstavby a náklady stavby rozpočet a výkaz výmer

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
23 333,33 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch:  120
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie
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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:  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií. Uchádzač
predkladá podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dôkazné prostriedky doklady : 
a)Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 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 a nebol on ani jeho štatutárny orgán ani
člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 
b)Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, nie staršie ako tri mesiace, že nie je
voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácií, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. (originál alebo úradne overená fotokópia ). 
c)potvrdenie Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že nemá v Slovenskej republike
alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. (originál alebo úradne overená fotokópia ).  
d)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované daňové nedoplatky,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. ( originál alebo úradne overená fotokópia ). 
e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (originál alebo úradne
overená fotokópia). 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov hore uvedených alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. 
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla uchádzača alebo
záujemcu.  
Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov pre verejné obstarávanie môže nahradiť uvedené doklady,
platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, resp. čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 2), písm. f) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie : 
Doklady v zmysle § 33 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie dokladom požadovaným
verejným obstarávateľom, môže ho preukázať iným dokladom, ktorý verejný obstarávateľ môže uznať za vhodný,
ktorým sa preukazuje toto finančné a ekonomické postavenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Doklady o preukázaní ekonomického a finančného postavenia musia byť v
originálnom vyhotovení, alebo ako overené kópie dokladov.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 34 ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,
TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI  
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie
služby:  
Zoznam poskytnutých služieb podobného charakteru za predchádzajúce tri roky potvrdený štatutárnym zástupcom
uchádzača, ktorého prílohou budú dôkazy o plnení (referencie potvrdené odberateľmi) 
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Doklady o preukázaní technickej a odbornej spôsobilosti musia byť v
originálnom vyhotovení, alebo ako overené kópie dokladov.
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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.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

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

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:  04.11.2016 14:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2016

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  07.11.2016 13:00
Miesto:  Radnica mesta, Hlavná ul. 1, 917 71 Trnava v kancelárii viceprimátora
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie obálok s ponukami v časti "Ostatné" je neverejné.  
Na otváraní ponúk časť "Kritériá" uchádzač, štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže
dokladom 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:
Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady neobmedzene, každému záujemcovi v profile verejného obstarávateľa
na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.10.2016

4/4


