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V Trnave, 28. 11. 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:  
„Osvetlenie športových areálov škôl Bottova a Atómová, PD“ 
 

3. Predmet zákazky: 
Predmet zákazky pozostáva z dvoch častí: 
A) Rekonštrukcia športového areálu školy, ZŠ Bottova, Trnava – Areálové osvetlenie - PD 
B) ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia športového areálu, Umelé osvetlenie športového 
areálu, PD 

 

4. Komplexnosť dodávky: 
Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky v jednom obale, v častiach samostatne za 
každú časť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať najnižšiu 
ponuku pre každú časť predmetu zákazky samostatne, respektíve uzavrieť zmluvu s jedným 
alebo dvomi uchádzačmi (v častiach). 
Uchádzač môže  predložiť ponuku na obidve časti predmetu zákazky alebo len na jednu časť 
podľa svojich možností. 
 

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

 

6. Čas trvania zmluvy (zákazky):  
Termín odovzdania projektovej dokumentácie: 
A) do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy  
B) do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
 

7. Druh zákazky: služby 
 

8. Kód CPV:  71200000-0 Architektonické a súvisiace služby 
 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Trnava.  
Preddavky nebudú poskytované.  
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10. Opis predmetu zákazky:  

A) Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie športového 
areálu ZŠ Bottova v Trnave, vrátane výkonu odborného autorského dohľadu. 

Lokalizácia objektu: 

Názov objektu Adresa GPS / odkaz na Google maps 

ZŠ Bottova, Trnava J. Bottu 29, Trnava 
48.374518, 17.572192 
https://goo.gl/maps/So9whHaqoMk 

 

Rozsah zákazky 
Projektová dokumentácia nového návrhu rekonštrukcie športového areálu ZŠ je spracovaná. 

V rámci návrhu sa neuvažovalo s areálovým osvetlením, preto treba vypracovať  PD – 
realizačný projekt na areálové osvetlenie. 

Projekt musí riešiť návrh vrátane rozvodov elektrických sietí areálového osvetlenia aj cenový 
rozpočet a výkaz výmer (podľa dohodnutých podmienok v rámci spracovania projektu).  Pri 
návrhu  treba zvážiť správne riešenie pri jej výbere s ohľadom na správnosť požiadaviek. 

Projektant (víťazný uchádzač) si overí napojenia na existujúcu sieť. Počet a umiestnenie 
osvetlenia v areáli si určí podľa vlastného uváženia, aby  vyhovovalo parametrom nového 
ihriska a nenarúšalo svetelné pomery priľahlých existujúcich objektov.  

Požiadavka:  samostatné meranie spotreby elektrickej energie 

Položky cenového rozpočtu musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia 
obsahovať výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu.  

Projektová dokumentácia bude dodaná:  

 v tlačenej (papierovej) forme v počte 7 kompletných paré (výkresová a textová časť) 

 2 x položkový rozpočet stavby  

 2 x výkaz výmer  

 digitálne spracovanie na CD nosiči - spoločne na jednom CD pre predmet zákazky: 
 výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 

formáte kompatibilnom s  MS Word (doc resp. docx)  a tabuľkovú časť formáte 

kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)  

 položkový rozpočet  

 výkaz výmer (pre jednotlivé pavilóny A, B, C, D zvlášť) 

 všetko aj vo forme Adobe pdf, xls, doc 

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade najmä so: 

- Zákonom č. 50/76 Zb. V znení neskorších predpisov(Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP 
SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 

- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, 
- Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 
Poznámky: 
Spracovateľ projektovej dokumentácie musí mať príslušné oprávnenie pre projektovú činnosť 
(odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) pre požadovaný predmet 
obstarávania. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú 
obhliadku miesta výstavby za účelom overenia a získania potrebných informácií 
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nevyhnutných na prípravu a spracovanie kvalifikovanej ponuky. Fyzickú obhliadku je možné 
vykonať po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy na tel. čísle: 033/32 36 851. 

 

Priložené podklady: 

 krycí list ponuky, 

 návrh zmluvy o dielo, 

 situácia športového areálu. 
 

Výkresovú dokumentáciu rekonštrukcie športového areálu školy ZŠ Bottova, Trnava je možné 
poskytnúť k nahliadnutiu v kancelárii u Ing. A. Hudcovičovej na MsÚ v Trnave, tel. číslo: 
033/32 36 131. 

 
B) Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre žiadosť o stavebné 
povolenie a následne pre realizáciu stavby (ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia športového 
areálu, Umelé osvetlenie športového areálu). 

Umelé osvetlenie areálu 
Projektová dokumentácia návrhu rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ atómová bola 
spracovaná v júli 2016. 
 

V rámci PD nebolo riešené umelé osvetlenie športového areálu, z tohto dôvodu je potrebné 
vypracovať  PD – realizačný projekt na umelé osvetlenie športového areálu. 
 

Projekt musí riešiť návrh umelého osvetlenia vrátane rozvodov elektrických sietí osvetlenia. 
Počet a umiestnenie osvetlenia v areáli si určí tak, aby  vyhovovalo parametrom nového 
ihriska a nenarúšalo svetelné pomery priľahlých existujúcich objektov. Pri riešení umiestnenia 
svetelných reflektorov je možné uvažovať s umiestnením svetelných reflektorov na strechu 
budovy školy. 
 

Je potrebné overenie napojenia na existujúcu sieť. 
 

Rozpočet a výkaz výmer  
– rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých 
podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovania projektu, položky musia byť 
v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať definovanie figúr, výpočet 
množstiev jednotlivých položiek rozpočtu 
 

Návrh plánu užívania verejnej práce 
 - v rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 Zákona č.254/1998 
Z. z. v znení neskorších predpisov a je povinný spolupracovať pri vypracovaní jeho konečnej 
verzie v zmysle § 12 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov s budúcim 
zhotoviteľom stavby 
- konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ PD 
 

Odborný autorský dohľad  
Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ (úspešný uchádzač) povinný 
vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovaného RP až do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 
pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom 
v zmluve o dielo. 
Ostatné ustanovenia týkajúce sa OAD - viď čl. 8 priloženého návrhu zmluvy o dielo. 
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Dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád , konzultácie s príslušnými 
dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických 
riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli. 
 

Projektová dokumentácia 
PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. PD bude vypracovaná v doporučenom rozsahu 
UNIKA  Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností 2012. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť: 
- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach 
a rozpočet v dvoch vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom 
množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC 
- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF 
 
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 
- Zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP 
SR č.453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z. 
- Príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 
- Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 
Poznámky: 
Spracovateľ projektovej dokumentácie musí mať príslušné oprávnenie pre projektovú činnosť 
(odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) pre požadovaný predmet 
obstarávania. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú 
obhliadku miesta výstavby za účelom overenia a získania potrebných informácií 
nevyhnutných na prípravu a spracovanie kvalifikovanej ponuky. Fyzickú obhliadku je možné 
vykonať po telefonickom dohovore s riaditeľkou školy na tel. čísle: 033/32 36 841. 

 

Príložené podklady:  

 krycí list, 

 návrh zmluvy o dielo, 

 výrez z koordinačnej situácie ZŠ s MŠ Atómová. 
 

11. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk :  
Najnižšia cena v EUR s DPH (každej časti zákazky). 
Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 

 

12. Stanovenie zmluvných podmienok:   
Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom, resp. uchádzačmi Zmluvu o dielo 
podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Zmluvy budú uzavreté pre každú časť predmetu zákazky samostatne i 
v prípade, že uchádzač bude úspešný v oboch častiach predmetu zákazky. 
 

13. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:  
Do 12. decembra 2016 do 14:00  
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Mestský úrad v Trnave, Ing. Veronika Vašková, 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 „Osvetlenie športových areálov škôl Bottova a Atómová, 
PD“. 
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14. 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 – kategória 
elektro, ktorý bude uvedený v ZoD, 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 projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovaní PD. Zmluvný zodpovedný 
projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve  

d) 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. 

 
15. 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. 

 

16. 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).  

 

17. Obsah ponuky: 

 krycí list ponuky (samostatne pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač 
predkladá ponuku, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača), 

 návrh zmluvy (samostatne 1x pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač 
predkladá ponuku, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača), 

 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 14. tejto výzvy. 
 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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.  
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- 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. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky podľa zákonných 
ustanovení v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní.  

- V prípade, že pri odporučenej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo zistené, 

že je potrebné skladbu objektov uvedenú v krycom liste ponuky rozšíriť, je potrebné na to 

upozorniť už v cenovej ponuke (pod čiarou samostatne). 

- Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie 
cenovej ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený iný 
uchádzač ako ďalší v poradí. 

 

 
 S pozdravom 

 

 

 

   
Bc. Marcela Branišová, v. r. 
poverená vedením ÚTVO 

 


