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V Trnave, 17. 10. 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:  
„Lávka F. Kráľa - Šípová, PD“ 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava 

 

4. Čas trvania zmluvy (zákazky):  
Termíny plnenia:  

 Geodetické zameranie územia vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a 
funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov – do 14 kalendárnych 
dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,  

 inžiniersko-geologický výskum – do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 projektová dokumentácia – realizačný projekt - do 20.12.2016 
 

5. Druh zákazky: služby 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: podľa § 5 ods.4 zákona o VO 
 

7. Kód CPV:  71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 
71300000-1 Inžinierske služby 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Trnava.  
Preddavky nebudú poskytované.  

 

9. Opis predmetu zákazky:  

Rozsah zákazky: 
A) Geodetické zameranie územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň 

projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých 
inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej 
dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom).  

B) Inžiniersko-geologický prieskum svahu, v ktorom budú základy novej lávky navrhnuté. 
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C) Projektová dokumentácia - realizačný projekt – spracovanie projektovej dokumentácie 
v uvedenom stupni bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a následne pre 
vydanie stavebného povolenia. PD bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby. 

D) Odborný autorský dohľad viď čl. 8 priloženého návrhu zmluvy o dielo.  
 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie lávky nad vodným tokom 
Trnávka  prepájajúcej Ulice F. Kráľa a Šípovú v zmysle situácie vypracovanej v 09/2016 
odborom územného rozvoja a koncepcií na MsÚ Trnava, ktorá tvorí prílohu týchto podkladov.  
Vzhľadom na havarijný technický stav pešej lávky, ktorá spája ulicu F. Kráľa so Šípovou ulicou 
bude potrebné predmetnú lávku asanovať a vybudovať novú lávku riešenú ako spoločný 
chodník a cyklochodník. Na pôvodnú lávku je vypracovaný statický posudok vypracovaný Ing. 
Englichom v 06/2015, ktorý je možné si preštudovať na MsÚ Trnava, odbore investičnej 
výstavby. Lávka z ocele a dreva bude navrhnutá v šírke 3,0 m. Súčasťou projektovej 
dokumentácie bude aj stavebný objekt – statika vrátane statického posudku novonavrhovanej 
lávky. Sadové úpravy budú spočívať v sadovníckej úprave terénu a vysiatí trávového osiva 
stavbou zasiahnutého územia. Pre správny návrh lávky je potrebné pred vypracovaním 
projektovej dokumentácie zrealizovať inžiniersko-geologický prieskum svahu v ktorom budú 
základy lávky navrhnuté. Podjazdná výška na východnej strane vodného toku (pozícia trasy 
nového cyklochodníka) bude vo výške 2,5 m. Os novonavrhovanej lávky bude smerovať 
z chodníka na ulici F. Kráľa na chodník na Šípovej ulici (v zmysle situácie vypracovanej 
v 09/2016 odborom územného rozvoja a koncepcií na MsÚ Trnava).   
 

Projekt bude plne rešpektovať platné zákony, normy (STN 73 6110/Z2) a technické podmienky 
TP 10/2011 a 07/2014. 
 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:  

- Návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Projektant bude spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 
a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení 
neskorších predpisov so zhotoviteľom stavby, konečné vypracovanie plánu užívania 
prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ PD. 

- Náklady stavby – rozpočet a výkaz výmer - pri spracovávaní PD požadujeme uplatniť 
pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie 
stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti, 

- rozpočet a výkaz výmer spracovať po realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých 
podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu, 

- položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz 
výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, 
kubatúry, množstvá). V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať 
presné názvy a výrobcov, uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti 
materiálov). 

- Plán organizácie výstavby – musí obsahovať minimálne dopravné trasy – riešenie dopravy 
počas výstavby, dočasné dopravné značenie, zariadenie staveniska, potrebu energií počas 
výstavby, orientačný časový harmonogram stavby, orientačný výpočet nasadených 
pracovníkov stavby a pod. 

- V prípade potreby je do POV potrebné okrem iného zapracovať spôsob ochrany existujúcich 
drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov 
pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov, 
potrebu prípadného oplotenia pri výstavbe, lávok, prenosného dopravného značenia a pod. 

 

Kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v slovenskom jazyku. Objednávateľ 
vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:  
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Geodetické zameranie územia 
- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení 
 

Inžiniersko – geologický prieskum 
- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení 
 

Projektová dokumentácia - realizačný projekt 
- v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte súborov DWG 

alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer 
s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC  

- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú 
časť v PDF    

 

 Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:  
- so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stav. zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 

453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,  
- s príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, TP 10/2011 a TP 

07/2014, 
- so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
- ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, Zákon o verejných prácach, 

požiarne predpisy, a pod.). 
 

Spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné 
oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie diela v príslušnej 
oblasti) na požadovaný predmet obstarávania. 
 

Obhliadka: 
Uchádzačom sa odporúča pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku dotknutého 
územia za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho strany 
možné predložiť presne definovanú ponuku. V prípade zistenia, po fyzickej obhliadke, ak je 
potrebné doplniť krycí list ponuky, uchádzač uvedie doplnené skutočnosti pod čiaru 
samostatne. 
 

Priložené podklady: 
- situácia vypracovaná v 09/2016 odborom územného rozvoja a koncepcií na MsÚ Trnava, 
- fotodokumentácia, 
- krycí list ponuky. 

 

10. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH  
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky.  
Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 

 

11. Stanovenie zmluvných podmienok:   
Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa ustanovení       
§ 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

12. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:  
Do 24. októbra 2016 do 12:00  
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ponuka bude doručená poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného 

mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž -neotvárať“ 

a názvom zákazky „Lávka F. Kráľa - Šípová, PD“. 
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13. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  
a) Kópia 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). 

b) Kópia osvdečenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta, v zmysle zákona 
NR SR č.138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom 
pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby, resp. iný ekvivalentný doklad.  

c) Zoznam referenčných projektov – minimálne 2 zákazky podobného charakteru a rozsahu 
za predchádzajúce 3 roky. Pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah 
projektovaných prác, názov investora a jeho kontakt. 

 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v €. Cenová ponuka musí zahŕňať všetky 
náklady na predmet zákazky. Zákazka nie je rozdelená časti. 

 

15. 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).  
 

16. Obsah ponuky: 
- Krycí list ponuky (vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača), 
- Návrh zmluvy o dielo (vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača), 
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 13. tejto výzvy. 

 

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 § 170 ods. 8 písm. b) 
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 
 
 Bc. Marcela Branišová  
 poverená vedením ÚTVO 

 


