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V Trnave,3. 11. 2016 

 

Výzva na predloženie ponúk v zmysle  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej zákona o VO) 

 

Mesto Trnava  v súlade so zákonom § 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:  Bc. Marcela Branišová, útvar verejného obstarávania, 

marcela.branisova@trnava.sk 

Kontaktná osoba pre technické záležitosti a obhliadku: Ing. Monika Heregová, odbor investičnej   

výstavby 

 

2. Názov zákazky:  Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: „Bezbariérové prepojenie ulíc 

Jarná a Sereďská k autobusovej zastávke“  

 

3. Miesto realizácie stavby:  Ulica Jarná, Sereďská, Trnava -Modranka 

 

4. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby nie bežnej na trhu  

              Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71200000-0  Architektonické a súvisiace služby 
                                                                                  71300000-1 Inžinierske služby 
 

5.  Predpokladaná hodnota zákazky: v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní  

 

6.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: „Projektová 

dokumentácia pre realizáciu stavby: „Bezbariérové prepojenie ulíc Jarná a Sereďská k autobusovej 

zastávke“, v zmysle situácie vypracovanej odborom územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu 

b Trnave, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. 

Projekt bude plne rešpektovať platné zákony , normy a technické podmienky najmä TP 10/2011. 

Riešenie pozostáva z návrhu rampy šírky 2,0 m. Je potrebné zvážiť, či pri návrhu rampy bude 

jestvujúce schodisko ponechané, resp. odstránené. 

Sadové úpravy budú spočívať v úprave terénu a výseve trávového osiva územia, ktoré je dotknuté 

stavbou. 
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Pre správny návrh umiestnenia rampy je potrebné pred vypracovaním projektovej dokumentácie 

pre územné rozhodnutie zrealizovať inžiniersko-geologický prieskum svahu, na ktorom samotná 

rampa navrhnutá. 

Jestvujúce osvetlenie je potrebné doplniť novým. Súčasťou riešenia verejného osvetlenia bude aj 

kompletný svetelno-technický výpočet podľa STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN EN 13201-3, 

STN EN 13201-4. Parametre uvedené vo výpočte sa budú fyzicky kontrolovať pri kolaudácii 

verejného osvetlenia. 

Rozsah zákazky: 

I. ETAPA : 

a) Geodetické zameranie územia  s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň 

projektu vrátane overenia existencie inžinierskych sietí u správcu a ich zohľadnenie 

v projektovej dokumentácii (overenie bude zohľadnené zápisom) 

b) Inžiniersko – geologický prieskum svahu na ktorom bude umiestnená samotná  

c) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie – spracovanie projektovej 

dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia vrátane kontrolného prepočtu nákladov 

stavby 

 

II. ETAPA: 

 

d) Realizačný projekt v rozsahu na stavebné povolenie vypracovaný v súlade s vybraným 

návrhom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok TP 10/2011 

a 07/2014 v rozsahu primeranom k predmetu zákazky. Projekt bude pokladom i pre 

samotnú realizáciu stavby. 

Súčasťou projektovej dokumentácie v II. etape bude i : 

 Návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods.6 zákona č. 254/1998  Z. z., projektant 

bude spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce 

v zmysle § 12 ods.3 zákona č. 254/1998 Z. z. so zhotoviteľom stavby, konečné vypracovanie 

plánu užívania odsúhlasí zhotoviteľ projektovej dokumentácie 

 Náklady stavby – rozpočet a výkaz výmer – pri spracovaní projektovej dokumentácie 

požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, nie však na 

úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer je potrebné spracovať po 

realizovateľných celkoch (stavebných objektoch), položky musia byť v zmysle kódov 

rozpočtových cenníkov a musia obsahovať výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, 

plochy, kubatúry, množstvá) 

 Plán organizácie výstavby (POV) – musí obsahovať minimálne dopravné trasy, riešenie 

dopravy počas výstavby, dočasné dopravné značenie, zariadenie staveniska, potreba energie 

počas výstavby, orientačný časový harmonogram stavby, orientačný výpočet nasadených 

pracovníkov a pod. 

V prípade potreby je potrebné zapracovať do POV aj spôsob ochrany existujúcich drevín pred 

mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, 

parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov, potrebu oplotenia 

staveniska pri výstavbe, potrebu prenosného dopravného značenia apod. 
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e) Výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby, ktorý bude min. 

obsahovať:  

 poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,  

 posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov,  

 vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 

projektovej dokumentácii,  

 sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska. 

 

Kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné dodať v slovenskom jazyku a to v časti textovej 

i grafickej.  

 Geodetické zameranie územia – v písomnej (tlačenej) forme v dvoch vyhotoveniach, v 

elektronickej forme na CD nosiči v jednom vyhotovení 

 Inžiniersko – geologický prieskum   v písomnej (tlačenej) forme v dvoch vyhotoveniach, v 

elektronickej forme na CD nosiči v jednom vyhotovení 

 Projektová dokumentácia – projekt pre územné rozhodnutie v písomnej (tlačenej) forme 

v šiestich vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach, v elektronickej podobe 

na CD nosiči v jednom vyhotovení  (grafickú časť vo formáte DWG alebo DGN v súradnicovom 

systéme S-JSTK, tabuľkovú časť vo formáte XLS a DOC) 

 Projektová dokumentácia – realizačný projekt v písomnej (tlačenej) forme v šiestich 

vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach, v elektronickej podobe na CD 

nosiči v jednom vyhotovení  (grafickú časť vo formáte DWG alebo DGN v súradnicovom systéme 

S-JSTK, tabuľkovú časť vo formáte XLS a DOC) 

 

Spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné oprávnenie 

pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie diela v príslušnej oblasti) na 

požadovaný predmet zákazky. 

 

Termín dodania :  

 geodetické zameranie územia , inžiniersko –geologický prieskum a projektovú dokumentáciu 

pre územné rozhodnutie v lehote maximálne 8 kalendárnych týždňov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo,  

 projektová dokumentácia – realizačný projekt v lehote maximálne 7 kalendárnych týždňov 

od nadobudnutia    právoplatnosti územného rozhodnutia  

 

Priložené podklady:  

 krycí list ponuky 

 situácia 

 fotodokumentácia 

 návrh Zmluvy o dielo 

 

7.  Obhliadka miesta realizácie stavby  

Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa všetci záujemcovia, ktorí chcú predložiť cenovú ponuku 

zúčastnili obhliadky na mieste samom pre zistenie skutočného stavu a dispozície objektu.  

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, že sa uchádzač obhliadky na mieste nezúčastní a jeho 

ponuka bude prijatá ako najvýhodnejšia, nebudú mu uhradené žiadne prípadné práce navyše, ktoré 
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by vznikli neznalosťou stavu objektu a bude voči nemu dôsledne uplatňované právo na reklamáciu 

diela.  

 

8.  Rozdelenie predmetu zákazky: zákazka nie je rozdelená na časti, požaduje sa predloženie 

ponuky na celý predmet zákazky.  

 

9.  Stanovenie zmluvných podmienok:  

Verejný obstarávateľ uzavrie s dodávateľom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet zákazky 

verejného  obstarávania  

 

11. Podmienky účasti uchádzačov : 

a) Oprávnenie poskytovať danú službu preukázané kópiou dokladu o oprávnení podnikať  

a poskytovať službu v predmete zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e). zákona č. 343/2016 Z. z.  

Dokladom môže byť výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra alebo 

iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (postačuje aj aktuálny elektronický výpis) 

Víťazný uchádzač predloží pri podpise zmluvy originál, alebo úradne overený doklad o oprávnení 

podnikať.  

b) Odborná spôsobilosť uchádzača preukázaná autorizačným osvedčením architekta  

zodpovedného za plnenie predmetu, ktorým je oprávnený vykonávať odborné činnosti  

vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných  

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  

Pri preukázaní odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky musí  

byť zrejmý jej vzťah k uchádzačovi, ktorý je potrebné primerane preukázať.  

c) Zoznam referenčných projektov – minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru za 

posledných 5 rokov s uvedením rozsahu projektovaných prác, obchodné meno investora a jeho 

kontakt 

 

12. Spôsob určenia ceny:  

Cena predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej 

výške v EUR bez DPH, výška a sadzba DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH.  

Cena má zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky (diela). Uchádzač v ponuke uvedie  

skutočnosť, či je platcom DPH.  

  

13. Obsah ponuky  

Uchádzač vo svojej ponuke predloží:  

 Krycí list ponuky 

 cenovú ponuku podpísanú štatutárnych zástupcom,  

 kópiu dokladu o oprávnení poskytovať danú službu v súlade s bodom 11 tejto výzvy,  

 návrh zmluvy o dielo  

 zoznam referenčných projektov – minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru za 

posledných 5 rokov s uvedením rozsahu projektovaných prác, obchodné meno investora a jeho 

kontakt 
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14.  Lehota na predkladanie ponúk a miesto predloženia ponúk 

 

Ponuka musí byť doručená osobne, poštou,  alebo kuriérom na adresu Mesto Trnava Mestský úrad 

Trhová 3, 917  71 Trnava v lehote do 15. novembra 2016 do 14,00 hod. 

Ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom obale a označená obchodným menom 

uchádzača, slovami „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ a názvom zákazky. 

  

15. Lehota viazanosti ponuky: 31. 12. 2016  

 

16.  Podmienky zrušenia zadávania zákazky  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:  

 nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky zadania,  

 predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným 

obstarávateľom na tento účel. 

 zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo zadanie zverejnené.  

 

17.  Doplňujúce informácie  

V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť 

informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených 

v zadaní bude uchádzačom zaslané emailom.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk.  

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.  

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia 

ponúk.  

 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o VO 

nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. podať námietky. 

 

 

 

 

 S pozdravom 

  

  

 Bc. Marcela Branišová, v.r. 

 
poverená vedením  

 útvaru verejného obstarávania 

 


