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Súťažné podklady 
na realizáciu služby (vypracovanie projektovej dokumentácie) 

   v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                 
(ďalej len „zákon”)  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave                                           
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Útvar verejného obstarávania,  

 Ing. František Drgoň           
Obec (mesto): Trnava  
PSČ: 917 71                            
Ulica a číslo:  Trhová 3                             
Telefón:  033/32 36 159                                 
Elektronická pošta:  frantisek.drgon @trnava.sk 
Fax:  033/32 36 400       
Internetová adresa: www.trnava.sk  

 

Názov zákazky (služby):  

 „Projekt prezentácie archeologickej lokality karner Trnava“ 
           

Miesto dodania služby:   MsÚ Trnava 
 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie „Prezentácie archeologickej 
lokality karner Trnava“.  
 
Rozsah zákazky: 

A) Geodetické zameranie územia – aktualizácia, resp. doplnenie porealizačného 

zamerania vykonaného (v prílohe) v rámci realizácie prieskumných sond v danej lokalite. 

Súčasťou bude  overenie 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) Projektová dokumentácia - realizačný projekt – spracovanie projektovej 

dokumentácie v uvedenom stupni bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a 

pre samotnú realizáciu stavby. 

C) Odborný autorský dohľad – plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je 

zhotoviteľ 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 touto zmluvou. 

Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy 

č.5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu 

výstavby, 
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- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti RP z pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, 

prípadne ďalších a ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 

dokumentácii, 

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, 

navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 

dokumentácie pri realizácii stavby  

- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

- účasť na kolaudačnom konaní. 

Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 

a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 

zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ 

odsúhlasovať s objednávateľom. 

V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ  informovaný o zisteniach o nedodržaní 

realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  

Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného 

autorského dohľadu nad realizáciou stavby. 

Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo 

cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so 

zástupcami objednávateľa. 

Objednávateľ upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii je 

zhotoviteľ povinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa 

po realizácii diela vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa alikvotne zníži, v 

závislosti od množstva a závažnosti vád realizačného projektu. 

Poznámka: záujemcovi bude na požiadanie zaslané CD so všetkými prílohami. 

Žiadosť o  CD môžete zaslať na e-mail : frantisek.drgon@trnava.sk 

 

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. 

Termín odovzdania realizačného projektu:  

Projekt bude odovzdaný do 15 týždňov od jej účinnosti)  

Poznámky: 

1) Vzhľadom na charakter územia archeologickej lokality sa pri spracovaní zákazky 
očakáva veľmi špecifický postup so znalosťou tvorby v pamiatkovom prostredí,  
2) Do súťaže je potrebné osloviť len autorizovaných architektov SKA s podmienkou, že 
vo svojom portfóliu majú aspoň jeden zrealizovaný projekt stavby obdobného charakteru 
a to prezentácie územia v pamiatkovom prostredí. Je potrebné, aby zmluvným partnerom 
na tak exponovaný priestor bol jednoznačne autorizovaný  
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architekt SKA, ktorý dielo spracuje v zmysle §3, ods. 7, Zákona 138/92 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch vo svojom mene 
a na svoju zodpovednosť. 

 

Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby:          
Realizačný projekt: do 15 týždňov od účinnosti ZoD        
 

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 zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy na 
predloženie cenovej ponuky. 
 

Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo:          
Uchádzač predloží v rámci svojej ponuky:  

 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. 

 Osvedčenie (kópiu) o odbornej spôsobilosti projektanta – autorizovaný architekt SKA, 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. 

 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. 

 Zoznam referenčných projektov, minimálne dve zákazky podobného rozsahu a charakteru  pri 
jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investor a jeho 
kontakt. 

                                                                                                                                                                      

Lehota/miesto na predkladanie ponúk: 
                                         

22. 12. 2016 do 11:00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, v podateľni MsÚ Trnava. 

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

„Projekt prezentácie archeologickej lokality karner Trnava“ 
s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 
ponúk. 
 

UPOZORNENIE: 
- cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne 

vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri obhliadke počas spracovania cenovej 
ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú v krycom liste ponuky rozšíriť, je 
to potrebné uviesť už v 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! 

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

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky 
v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za 
ktorých bola vyhlásená podľa  § 57zákona  
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Prílohy na CD : 
- Súťažné podklady PD 
- Príloha č. 1 – Technická špecifikácia 
- Prezentácia archeologickej okality:  
    - Obrazová príloha 
    - Prezentácie 
    - Zápisnice so stretnutí na MsÚ 
    - Zdrojové súbory 
    - Sprievodná správa 
- Archeologicko-historický výskum murív 
- Návrh na obnovu a prezentáciu architektúr 
- Porealizačné zameranie prieskumných sond 
- Krycí list ponuky 
- Návrh zmluvy o dielo 
 
 
 
V Trnave dňa 9.12.2016    
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. František Drgoň                                                Schválil: Bc. Marcela Branišová 
                    útvar VO                                                                   poverená vedením útvaru VO 
 
Technická špecifikácia: Ing. arch. Peter Purdeš 
                   Odbor územného rozvoja a koncepcií 
                   Ing. Monika Heregová                           
                   Odbor investičnej výstavby  
         
 


