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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu 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   
- zákazka s nízkou hodnotou  (prieskum trhu) 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava        
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: MsÚ v Trnave, Ing. Monika Heregová, odbor  investičnej výstavby  
Obec (mesto): Trnava       
PSČ: 917 71 
Ulica Trhová 3 
Telefón: 033/3236 112                                         
Fax: 033/3236 400    
E-mail: monika.heregova@trnava.sk  
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 
2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (služby):  

 

„Humanizácia OS Linčianska - PD“  
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane    

         polohopisného a výškopisného zamerania územia 
 
3.      Miesto realizácie stavebných prác: 

         Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Trnava – Juh, sídlisko Linčianska na pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava medzi ulicou Nerudova a nákupným strediskom v centre sídliska 
Linčianska.    

4.      Rozsah zákazky:     
         Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

na obnovu vymedzeného priestoru. Ako podklad bude slúžiť výrez z projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, ktorá je spracovaná na celé územie sídliska. 

 
         Súčasťou projektu pre stavebné povolenie a realizáciu bude alternatívny architektonický 

zjednodušený ideový návrh, ktorý bude slúžiť na odsúhlasenie koncepcie riešenia objednávateľom 
ešte pred začatím spracovania požadovaného projektu. Tento návrh musí byť spracovaný 
architektom alebo krajinným architektom. Zámerom mesta Trnava je na vymedzenom území  
zrekonštruovanie  pôvodných chodníkov s doplnením prepojovacích nových chodníkov, vytvorenie 
troch odpočinkových kruhových sedení s príslušným mobiliárom, navrhnutie nového cyklochodníka, 
rekonštrukciu verejného osvetlenia a doplnenie novej zelene v predmetnom území. 

 
Rozsah objektovej skladby: 
1. architektúra  
2. spevnené plochy - chodníky, cyklochodník, 
3. verejné osvetlenie, 
4. sadové úpravy – zeleň, 
5. plán organizácie výstavby, 
6. plán užívania stavby, spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného 

a skúšobného plánu verejnej práce, 
7. rozpočet a výkaz výmer, 
8. polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia. 

 
V záujmovom území pre spracovanie projektovej dokumentácie je potrebné, aby si víťazný 
uchádzač preveril existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov ešte pred 
spracovaním PD. 
 
 

http://www.trnava.sk/
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Odporučený minimálny rozsah jednotlivých stavebných objektov: 
 
Architektúra  

- typové prvky mobiliáru (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, prípadne aj hracie prvky pre 
najmenšie deti – dopadové bezpečnostné plochy len v podobe trávnika), 

 
   Spevnené plochy – chodníky, cyklochodník 

- riešiť nevyhnutnú opravu, resp. po zvážení súčasného technického stavu rekonštrukciu alebo 
možnú demontáž pôvodných chodníkov,  

- víťazný uchádzač je povinný zrealizovať minimálne 3 sondy v jestvujúcich spevnených plochách 
a pri jestvujúcich obrubníkoch a následne zvážiť demontáž jestvujúcich spevnených plôch alebo len 
opravu (odstránenie pôvodného asfaltu a náhrada novým asfaltom), sondy budú pre projektanta 
slúžiť aj pre vypracovanie výkazu výmer búracích prác, 

- riešiť nevyhnutné, funkčne odôvodnené doplnenie chodníkov a spevnených plôch s prispôsobením 
prevažujúcej povrchovej  úprave pôvodných chodníkov,  príp. prevládajúcej aktivite v riešenom 
priestore, návrh troch odpočinkových kruhových sedení (s umiestnením fontány navrhnutej 
v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie sa uvažovať nebude), 

- návrh novej trasy cyklochodníka, 

- konštrukciu chodníkov a spevnených plôch prispôsobiť predpokladanému dopravnému zaťaženiu; 
je potrebné uvažovať s čistiacimi mechanizmami pre zimnú a sezónnu údržbu komunikácií, ako aj 
s prejazdom traktorov, kosačiek a ďalších mechanizmov pre údržbu zelene,   

- spevnené povrchy a chodníky riešiť s pevnými okrajmi (betónové obrubníky), 

- zabezpečiť bezbariérovosť  pre  imobilných a matky s detskými kočíkmi, 

- šírka chodníkov, umiestnenie a materiál povrchov budú  dohodnuté na výrobných poradách 
k rozpracovanej PD  v závislosti od základného návrhu, 

 
   Verejné osvetlenie  

- demontáž pôvodných stožiarov verejného osvetlenia vrátane káblových rozvodov v danom území, 

- návrh nových stožiarov verejného osvetlenia,  

- situovanie nových stožiarov verejného osvetlenia bude dohodnuté na výrobných poradách 
k rozpracovanej PD, 

- technické riešenie v zmysle požiadaviek  a konzultácií  so spol. Siemens Slovensko, 
 
   Zeleň – sadové úpravy 

- návrh nevyhnutnej, účelovej  dosadby drevín – stromov a krov, 

- druhovú skladbu navrhovaných drevín prispôsobiť prírodným a stanovištným podmienkam 
riešeného územia, geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny použiť max. do 30%,   nepoužívať  
dreviny jedovaté a tŕnité,   

- návrh nevyhnutnej opravy trávnatých plôch, pričom opravené trávniky majú znášať zaťaženie 
navrhovanou oddychovo - relaxačnou činnosťou, 

- v priestore troch odpočinkových kruhových sedení navrhnúť záhony, 

- situovanie nových sadových úprav bude dohodnuté na výrobných poradách k rozpracovanej PD, 
 
 
 

  
         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. 

Spracovateľ projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, musí mať príslušné 
oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) 
pre požadovaný predmet obstarávania.  

 
5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:    
 Termín plnenia (predpoklad) predmetu zákazky: 

začiatok:   24.9.2013 
 ukončenie:  6.11.2013  
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6.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   
         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 na 
predloženie cenovej ponuky. 

  
7. Podmienky, za  ktorých bude uzatvorená zmluva o dielo:  

 
Uchádzač predloží:                                                                                     

1. kópiu dokladu o oprávnení podnikať, respektíve poskytovať predmetné služby, autorizačné 
osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú fotokópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží víťazný 
uchádzač pred podpisom zmluvy, 

Poznámka: Zodpovedným hlavným inžinierom projektu musí byť architekt alebo krajinný 
architekt. 

2. 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, 

 
3. zoznam referenčných projektov, minimálne tri zákazky podobného rozsahu a charakteru, pri 

jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investora a jeho 
kontakt.  

 
8. Súťažné podklady: 
 

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutého územia za účelom   
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia tak, aby bolo z jeho strany možné 
predložiť presne definovanú ponuku. 

 
 Uchádzačovi pre orientačné účely budú poskytnuté doklady v rozsahu: 
          - výrez z technickej mapy mesta len informatívneho charakteru 
          - ortofotomapa s vymedzením hraníc riešeného územia 
          - časť projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
 
 
9.       Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

18.9.2013 do 11.00 hod. 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej výstavby, 
kanc. č. 112 alebo v podateľni MsÚ Trnava. 

 
         Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                             
        „Humanizácia OS Linčianska - PD“  s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou  
         zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 

 
 
Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady: 

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

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými       
  vyhlasovateľom  
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 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 projektovej dokumentácie. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas 
spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú 
v krycom liste ponuky rozšíriť, je to potrebné uviesť už v prvej cenovej ponuke, inak sa má 
za to, že všetky náležitosti pre správne vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou 
územia, 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 zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil v súťaži ako ďalší v poradí.  

 
 
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena (vrátane DPH)  
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie 
ponuky. 

 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
           

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH  bude 
vyššia ako limit v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.,   

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena 
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých 
bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
(prieskum trhu), verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 

- verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie diela  a zoznámiť sa 
so všetkými okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,  

- verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky, 
- verejný obstarávateľ uvádza cenu poplatku za uloženie sute (odpadu) zo stavieb 

realizovaných mestom Trnava  na skládku na   Zavarskej  ceste je 5,64 €/t bez DPH + 20% 
DPH a výšku zákonného poplatku obci v zmysle platného zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t 
bez DPH + 20% DPH. Prepravná vzdialenosť z miesta stavby na skládku .A.S.A. Trnava je  
5 km.  

- s vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy, 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona                 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
 
 
 
12.    Verejný obstarávateľ požaduje: 

       
1. Verejný obstarávateľ od uchádzača požaduje vykonať obhliadku riešeného územia a zoznámiť sa 

so všetkými okolnosťami z dôvodu vypracovania ponuky.  
 

2. Plán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
realizáciu. Musí obsahovať dopravné trasy, zariadenie staveniska, potrebu energií počas 
výstavby  a pod. 
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         Do POV je potrebné okrem iného zapracovať spôsob ochrany tretích osôb počas výstavby, 
spôsob prípadného parkovania vozidiel, skladovania stavebných materiálov a mechanizmov 
a pod. 

 
3. Projektovú dokumentáciu bude obstarávateľ požadovať: 

- v tlačenej (papierovej) forme v počte 10 kompletných paré z toho 2× s položkovitým rozpočtom 
stavby a 2× s výkazom výmer (všetky výpočty – dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá budú v 
rozpočte a výkaze výmer povinne uvedené)  
 
- digitálne spracovanie na dvoch CD nosičoch  
1) výkresovú časť vo formáte .dgn a .dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 
formáte .doc, tabuľkovú časť .xls  

     2) všetko vo formáte pdf.  
 

4. Spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mať príslušné 
oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) pre požadovaný 
predmet zákazky, t. j. architekt, krajinný architekt, pozemné stavby, dopravné stavby, elektro, 
a pod.  

 
5.  Zároveň dodávame, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa 

tejto investičnej akcie výberovým konaním, čo znamená, že nie je možné uvádzať v PD 
obchodné mená výrobkov a materiálov, výrobcu a pod., ale len opis ich technických 
parametrov (materiál, gramáž, hustota, hrúbka, farba a pod.). 

 

6. Zhotoviteľ (v cene diela) je povinný spracovať plán užívania verejnej práce podľa                

Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 

harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby a u ktorej 

dodávky sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby 

všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím 

záručnej doby. Tento plán bude súčasťou dokladov potrebných pri odovzdávaní stavebného 

diela. 

 

               Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pred    

               začatím verejnej práce vypracovať kontrolný a skúšobný plán verejnej práce. 

 

 

 

Dátum: 4.9.2013 

 
 
 
 
        Ing. Dušan Béreš, v.r. 
       vedúci odboru investičnej výstavby 
 
 
 
Prílohy:  
Krycí list ponuky  
Návrh obchodných podmienok - ZoD 
Výrez z technickej mapy mesta len informatívneho charakteru 
Ortofotomapa s vymedzením hraníc riešeného územia 
Časť projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
 

 

 
 


