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                                        Výzva na predloženie ponuky  
      na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie  

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov             
         ( ďalej len „ zákon” ) a príkazu primátora č. 7/2013   

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa súťaže): 

Názov: Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO:  00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave  - OIV, Ing. Ľubica Augustínová              
Obec (mesto):  Trnava  
PSČ:  917 71                            
Ulica a číslo:   Trhová 3                             
Telefón:  033/32 36 112                                  
Elektronická pošta:  lubica.augustinova@trnava.sk 
Fax:   033/3236400       
Internetová adresa : www.trnava.sk  

       

2.       Názov zákazky :  

„ Evanjelický cintorín, vybudovanie sociálneho zariadenia “                                                           

3.      Miesto dodania projektovej dokumentácie :      MsÚ Trnava 
  
4.      Rozsah zákazky:     

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
sociálneho zriadenia, ktoré sa vybuduje v jestvujúcom objekte Domu smútku evanjelického cintorína.  
Priestorové usporiadanie objektu (viď fotodokumentácia) - pozostáva z troch miestností, z ktorých 
každá má  samostatný vstup z exteriéru. Podstatnú časť plochy tvorí tzv. obradná miestnosť, vedľa 
nej sa nachádza menšia miestnosť pre pracovníkov cintorína, z ktorej je odčlenená miestnosť WC - 
suchý tzv. jamový záchod. 
V objekte je potrebné navrhnúť sociálne zariadenie vyhovujúce dnešným hygienickým normám, 
samostatne navrhnuté pre mužov a pre ženy, ktoré bude zároveň priestorovo a vybavením 
dimenzované pre imobilných. Sociálne zariadenie vznikne zlúčením miestnosti súčasného WC 
a miestnosti pre pracovníkov cintorína. Okrem toho sa v objekte  vytvorí menšia samostatná 
miestnosť pre duchovného na odkladanie obradných odevov, ktorá sa odčlení z obradnej miestnosti.  
Projektant navrhne nové dispozičné riešenie, ktoré predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Až po 
jeho odsúhlasení môže vypracovávať projektovú dokumentáciu.  
Prístup z exteriéru  (chodník) k WC je potrebné rozšíriť a upraviť tak, aby spĺňal kritériá prístupnosti 
pre vozíky imobilných, šírky a sklony spevnených plôch musia vyhovovať platným vyhláškam.   
WC sa vytvorí samostatne pre mužov a samostatne pre ženy, toto  bude rozmerovo a vybavením 
upravené a prístupné i pre imobilných 
Murované  priečky je potrebné vymurovať až po strop,  keramický obklad stien do výšky dverí, 
Podlaha i prahy musia byť riešené ako bezbariérové.  
V prípade zásahu do nosných konštrukcií je potrebné vyjadrenie statika o vhodnosti zásahu. 
Povrchová úpravy podlahy bude z keramickej dlažby, musí sa však prehodnotiť jej terajšia pevnosť 
a súdržnosť a podľa konkrétnej situácie časť vrstiev vybúrať a doplniť nové vrstvy. 
Existujúce suché WC je potrebné zasypať, či inak upraviť pod vrstvy podlahy - prípadne prekryť 
železobetónovou doskou a na ňu klásť podlahové vrstvy. 
  
Príprava teplej vody nebude potrebná, použijú sa batérie len na studenú vodu. Osadia sa zrkadlá. 
WC pre imobilných musí obsahovať potrebné vybavenie – madlá, výšku umývadla v správnej výške, 
zrkadlo osadiť vo výške vhodnej pre vozíčkara i stojacu osobu.  

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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Vstupné dvere i dvere do WC pre imobilných je potrebné osadiť bez prahu, (v prípade potreby 
navrhnúť rampu, prípadne výškovo upraviť prístupový chodník) uzamykateľné, navrhnúť prístrešok 
nad vstupné dvere. 
  
Napojenie na inžinierske siete: 
Voda: Sociálne zariadenia sa napoja na inžinierske siete – voda sa bude čerpať z jestvujúcej 
studne. Keďže v súčasnosti sú tlakové nádoby nad zemou, (studňa je funkčná len v letnom období) 
bude potrebné navrhnúť šachtu nad vyústenie studne, do ktorej sa  umiestni i celá čerpacia stanica 
Naviac sa v nej umiestni jeden ventil (na zimu uzatvárateľný), na ktorý sa napojí potrubie vyústené 
nad šachtu ukončené guľovým ventilom – pre potreby verejnosti na polievanie kvetov. 
Príprava teplej vody nebude potrebná, použijú sa batérie len na studenú vodu. 
Kanalizácia: Objekt nie je v súčasnosti odkanalizovaný, verejnej kanalizácii je vzdialená preto sa 
vybuduje žumpa v blízkosti objektu, tak aby bola prístupná pri jej odčerpávaní.  
Elektroinštalácia: V súčasnosti je v objekte len svetelný a zásuvkový obvod a na meracie hodiny 
v objekte je napojené čerpadlo v studni. Priestory sa musia temperovať - vzhľadom na 
novonavrhované rozvody vody v objekte - preto projektant navrhne adekvátny spôsob vykurovania 
(elektrického) s ohľadom na fakt, že objekt je prístupný verejnosti a vykurovacie teleso je potrebné 
zabezpečiť voči krádeži. Súčasné rozvody elektroinštalácie je potrebné vymeniť  a dimenzovať ich 
na potreby nových požiadaviek dispozície i novonavrhnutého elektrického vykurovania. Vymeniť 
bude potrebné i el. prípojku od stĺpu pri vstupe do areálu.  
 
Rozpočet musí zahŕňať i búracie práce (pri všetkých profesiách) a tiež úpravu pôvodných – 
výstavbou zasiahnutých konštrukcií a povrchov.  
 
Minimálny rozsah projektového riešenia: 
 
-  zameranie miesta výstavby - pred vypracovaním projektovej dokumentácie je uchádzač povinný si 
miesto zamerať s podrobnosťou potrebnou pre uvedený predmet zákazky  
-  stavebná časť rieši návrh dispozičného riešenia i stavebné úpravy objektu vrátane návrhu 

spevnených plôch pred objektom, manuál užívania práce a POV,  
      tiež búracie práce – definujú konštrukciu a rozsah búrania 
- elektroinštalácia (silnoprúd a elektrické vykurovanie vrátane novej prípojky) 
- zdravotechnika v objekte i návrh nového umiestnenia a napojenia studne 
- kanalizácia v objekte i návrh žumpy 
- náklady stavby 
 
Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v podrobnosti realizačného projektu, jednoznačne, 
s presným a podrobne spracovaným výkazom výmer, ktorý bude súčasťou súťažných podkladov 
na výber dodávateľa realizácie stavby,  
- v projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač  uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie 
iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov) 
- kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v 6 vyhotoveniach s  položkovým 
rozpočtom(2X) a  výkazom výmer(2X). Všetky súčasti PD je nutné odovzdať aj v elektronickej 
podobe na CD nosiči. 
 - uchádzači sú povinní vykonať ohliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.  
   

         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. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 
5.   Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
       Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
 začiatok :       16.09.2013        
 ukončenie :      2.10.2013    
 
6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa    

uvádzajú:   
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             Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú 
poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. 
Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu 
výzvy. 

 
7.    Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :          
       Uchádzač predloží                                                                                      

1. oscanovaný doklad o oprávnení podnikať, fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky, t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov alebo iné  oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia) 

2. oscanovanú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória pozemné 
stavby,  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. 

3.  zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný 
projektant  bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť  pre vybrané činnosti v stavebníctve. 
Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 
 

8.     Súťažné podklady tvorí: 
1. výzva na predloženie ponuky 
2. návrh krycieho listu ponuky 
3. návrh zmluvy o dielo 
4. fotodokumentácia  
 
Keďže objekt je uzamknutý - obhliadka objektu je možná po dohode so zástupcom 
objednávateľa Ing. Augustínovou - tel. kontakt 033/3236112 
 

9.    Obsah ponuky : 
            Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to : 
 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky v týždňoch).   

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými 
vyhlasovateľom,  

 že porozumel týmto súťažným podkladom,  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 
3. doklady podľa bodu č. 7  

 
UPOZORNENIE:  
1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne 
vypracovanie predmetnej PD. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo 
zistené, že je potrebné skladbu objektov, uvedenú v krycom liste ponuky, rozšíriť, je nutné to uviesť už 
v prvej cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne spracovanie PD, ktoré bolo 
možné zistiť obhliadkou stavby, sú započítané v predloženej skladbe objektov ! 
2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí 
v súťaži ! 
 

10.    Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 10.09.2013 do 14:00 hod. 
 
       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- MsÚ , Trhová č. 3, Trnava, podateľňa 
 

 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „súťaž, neotvárať“ a heslom                                      

„Evanjelický cintorín, vybudovanie sociálneho zariadenia“ 
osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk . 

 
 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
          Verejný obstarávateľ                                                                    
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- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle 
§ 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z..   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí 
výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarávania  

- si vyhradzuje právo  zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená /§ 
46/. 

- si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku, v ktorej  alikvotne časti projektu napr. DSPaR,  
OAD a súvisiace práce napr. geodetické zameranie nebudú zachovávať cenovú proporcionalitu, 
odporúčanú napr. Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác UNIKA, 
prípadne metodickému odporúčaniu SKSI, 

-     víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 
- uvádza  cenu poplatku za uloženie sute (zo stavieb realizovaných mestom) na skládku SKO 

Zavarská cesta, t. j. 5,64 eur/tonu bez DPH + 20 % DPH, výška zákonného poplatku obci 
za uloženie na skládke je 0,33 eur/tonu + 20 % DPH. Prepravnú vzdialenosť na skládku bude 
spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.    

 

 

 
    Ing. Dušan Béreš v.r. 
   vedúci odboru investičnej  
               výstavby 

                 
                 
 
               V Trnave, 03.09.2013 
 
 


