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                         Výzva na predloženie cenovej ponuky 

                na službu - vypracovanie projektovej dokumentácie 
v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších predpisov a príkazu primátora č. 7/2013   
 (ďalej len „zákon”) 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

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 :         Rekonštrukcia MK Markovičova, PD  

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

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby vrátane geodetického zamerania lokality a odborného autorského dohľadu, v zmysle 
priloženej štúdie vypracovanej Odborom územného rozvoja a koncepcií (Ing. Kadlíček 07/2013).   
Štúdia uvažuje s kompletnou rekonštrukciou ulice v celom jej profile, vrátane plôch zelene, vjazdov 
do rodinných domov a chodníkov, a tiež  súvisiaceho  odvodnenia komunikácie a následných 
sadových úprav zelených pásov. 
Šírkové parametre ulice: funkčné členenie ulice zostáva zachované, zmenia sa čiastočne šírky-
celková šírka komunikácie sa asymetricky zväčší zo súčasných 7m  na 7,5 m, chodníky zo súčasných 
1,8 -2,2 m na navrhovanú šírku minimálne 1,75 m, šírka zelene  (medzi vnútornými hranami cestných 
a parkových obrubníkov oddeľujúcich chodníky od cesty)  bude premenlivá cca 2,3 m v závislosti 
od polohy chodníka vzhľadom k objektom. 
Os komunikácie sa umiestni do osi ulice, spádovanie so strechovitým sklonom  2 %, s odvodnením 
do novonavrhnutých uličných vpustov po okrajoch komunikácie.  
Chodníky zostanú na oboch stranách zachované, odvodnia sa do pásov zelene priečnym sklonom 
2 %. 
Materiál povrchov: 
Chodníky navrhuje štúdia  dláždené betónovou dlažbou hr. 6 cm, v mieste vjazdov hr. 8 cm (zaťaženie 
vozidlami) podobne i spevnené plochy - t.j. vjazdy do rodinných domov. Povrch komunikácie – 
asfaltový betón AB II. 
Odporúčané skladby: 
Skladba komunikácie: 
- asfaltový betón AB II .................................. 40 mm 
- asfaltový betón AB III.................................  50 mm 
- obaľované kamenivo OK II ........................  90 mm 
- kamenivo spevnené cementom KSC......... 190 mm 
- štrkodrva 0-32 ŠD ..................................... 160 mm 
- spolu ..........................................................530 mm 
Skladba vjazdov: 
- betónová dlažba sivá napr. KLASIKO........  80 mm 
- lôžko z drveného kameniva f.r. 4 – 8 mm ... 40 mm 
- štrkodrva ŠD (16 – 32) ..............................150 mm 
- štrkopiesok ŠP (32 – 63) ...........................100 mm 
- spolu ...................................................... ....370 mm 

mailto:lubica.augustinova@trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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Skladba chodníkov: 
- betónová dlažba sivá napr. KLASIKO    60 mm 
- lôžko z drveného kameniva f.r. 4 – 8 mm   40 mm 
- štrkodrva ŠD (16 – 32)     100 mm 
- štrkopiesok ŠP (32 – 63)     100 mm 
 - spolu        300 mm 

 
Štúdia odporúča riešiť napojenie Markovičovej ulice na Bratislavskú cestu predĺžením osi Markovičovej 
ulice v mieste jej napojenia ľavým smerovým oblúkom o polomere 10 m. Vnútorný oblúk bude 
mať polomer 6m. Vytvorený priestor v nároží ulíc bude využitý aj pre zriadenie 5 kolmých parkovacích 
miest. Tým sa zlepší výhľad v križovatke a skráti sa priechod pre chodcov. Stavebné úpravy križovatky 
budú pripravené na prípadnú obojsmernú premávku, alebo otočenie jednosmernej cesty opačným 
smerom. Zadefinovanie pohybu vozidiel bude riešené zvislým a vodorovným dopravným značením. 
Organizácia dopravy: Rekonštruovaná ulica sa stane po obnove jednosmernou, so stredovým 3,5 m 
širokým jazdným pruhom a dvomi obojstrannými parkovacími pruhmi šírky 2 m s vjazdom 
z Bratislavskej ulice. 
Odvodnenie: Pôvodná komunikácia bola odvodnená do uličných vpustov, po jej rozšírení je potrebné 
navrhnúť nové, vyhovujúce novej šírke komunikácie i sklonu komunikácie, ktoré sa zaústia do 
jestvujúcej verejnej kanalizácie. Chodníky je možné priečnym sklonom odvodniť do zelených pásov, 
spevnené plochy sčasti do zelene a sčasti na komunikáciu a tam umiestnených vpustov.  
Keďže však rodinné domy majú vyústenie dažďových odpadových rúr zo striech na plochu 
chodníkov, je potrebné posúdiť možnosť odvedenia vôd do zelených pásov, prípadným 
návrhom menších vsakovacích jám či drenáže, (potreba geologického prieskumu o vhodnosti 

podkladných vrstiev) prípadne po konzultácii s Tavosom a.s. Piešťany napojiť ich do verejnej 
kanalizácie. 
 
Sadové úpravy: Pred rekonštrukciou komunikácie sa zrealizuje  výrub všetkých tam rastúcich 
stromov (líp) v zelených pásoch v zmysle znaleckého posudku, vypracovaného doc. Ing. Gabrielou 
Juhásovou, CSc. v 12/2012.  
Nahradí ich nová výsadba stromoradia (vzrastlé stromy) v hodnote rovnej vyčíslenej spoločenskej 
hodnote vyrúbaných líp uvedenej v znaleckom posudku, veľkosť a tvar koruny navrhnutých stromov 
bude rešpektovať priestorové možnosti ulice (vzdialenosti od objektov). Ostatná plocha zelených 
pásov sa upraví trávnikom. Menšia výsadba, ktorá sa nachádza v zelenom páse, vysadená 
individuálne obyvateľmi, bude posúdená projektantom a po zvážení ich opodstatnenosti  (posudzovať 
citlivo – ide o výsadbu samotných obyvateľov) sa výsadba zakomponuje do projektu sadových úprav.  
 
Na ulici sú vzdušné vedenia telekomunikačnej siete (drevené stĺpy) a nn  káblov (betónové stĺpy) – tie 
sa ponechajú a pri návrhu je potrebné rešpektovať ich polohu. 
 
Súčasťou projektu sú i búracie práce, preto je potrebné zrealizovať sondy na zistenie vrstiev 
konštrukcie komunikácie i chodníka, aby bolo možné uviesť vo výkaze výmer objem a materiál 
vybúraných vrstiev.  
 

Minimálny rozsah objektovej skladby dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu   
(DSPaR):  

- geodetické zameranie lokality (+ geologický prieskum na vyhodnotenie priepustnosti podložia) 

- stavebná časť: komunikácia, chodník a spevnené plochy (vrátane sond a búracích prác) 
       odvodnenie 

       sadové úpravy 
                           plán organizácie výstavby (POV) 
                           návrh plánu užívania verejnej práce 
    kontrolný a skúšobný plán   
                           rozpočet a  výkaz výmer 

-  odborný autorský dohľad 
 

  Odporúčaný  obsah objektovej skladby DSPaR 
 

geodetické zameranie lokality vrátane inžinierskych sietí a ich overenia u príslušných správcov, 
ktoré musí  vypracovať odborne spôsobilý geodet (výškopis a polohopis) – požiadavky správcov sietí 
zapracovať do projektu (napojenie, prekládka či ich ochrana) 
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komunikácia, chodník, spevnené plochy  – konštrukčné a materiálové riešenia v podrobnosti 
potrebnej pre realizáciu projektu  

sondy (a ich spätná úprava) na zistenie skladby jestvujúcich vrstiev komunikácie  i      chodníka 
búracie práce – definujú konštrukciu a rozsah búrania 

odvodnenie komunikácie plochy komunikácie do uličných vpustov a ich napojenie na rozvody  
verejnej kanalizácie, chodníky v zmysle vyššie uvedeného 
sadové úpravy  - do výkazu výmer tohto stavebného objektu zahrnúť aj výrub stromov a odstránenie 
pňov  
POV bude riešiť dopravné trasy, miesto umiestnenia zariadenia staveniska, miesto náhradného 
parkovania počas výstavby, organizáciu dopravy i výjazd na komunikáciu počas realizácie, 
organizáciu odvozu komunálneho odpadu počas výstavby, prenosné dopravné značenie, do výkazu 
výmer zahrnúť i  prípadné potrebné lávky pre vstup na jednotlivé pozemky obyvateľov, oplotenie 
stavby, ak si to bude vyžadovať bezpečnosť vrátane prenosného dopravného značenia 
návrh plánu užívania verejnej práce - v  rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v 
zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v 
znení neskorších predpisov, projektant je povinný spolupracovať so zhotoviteľom pri vypracovaní 
komtrolného a skúšobného plánu 
rozpočet a  výkaz výmer 
pri spracovávaní DSPaR požadujeme uplatniť pravidlo primeranej úspornosti, ktorej premietnutie do 
realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti 
rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na 
pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu 
odborný autorský dohľad 
- účasť na odovzdaní staveniska dodávateľovi 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 časového plánu výstavby, 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD, 

- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, 

- účasť na kolaudačnom konaní 
 
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,  položkový rozpočet a 
a  výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach. Všetky súčasti PD je nutné odovzdať aj v elektronickej podobe 
na CD nosiči v PDF formáte a tiež v  DWG alebo DGN, rozpočet a výkaz výmer v exceli. 
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.      Kódy CPV                   
          Hlavný slovník :      71240000-2 

 Doplnkový slovník:     IA13-5 

 
6.   Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
         

Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
 začiatok :              od nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo     
 ukončenie :    najneskôr    10.02.2014 
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7.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa    
uvádzajú:   

            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. 

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

1. doklad o oprávnení podnikať, oskenovaný dokument 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. oskenované osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória inžinierske 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. 
overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 

 
9.     Súťažné podklady tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 10.12.2013 
2. návrh obchodných podmienok 
3.     grafická štúdia navrhovaného riešenia 
4.  znalecký posudok vypracovaný  Ing. Gabrielou Juhásovou CSc., 12/2012 
 

10.    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 v elektronickej forme 
 

Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača do termínu 
ukončenia zadávacieho kola ! 

 
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 na prihlásenie sa do e-aukcie: 
    Vyplnenú prihlášku zaslať najneskôr 20.12.2013 do 08:00 hod. 

 

zadávacie kolo e-aukcie      začiatok  13.12.2013 od 13:00 hod.  

            koniec  20.12.2013 do 09:00 hod. 
 

medzi kolo         začiatok  20.12.2013 od 09:00 hod.  

            koniec   20.12.2013 do 10:00 hod. 
 

súťažné kolo sa uskutoční  20.12.2013 o 10:00 hod. 
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 Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese http://msutrnava.well.sk 
  
 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste poskytli 

verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť.  
 
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete môcť 
zobraziť cez pozvánku v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám bude zaslaný 
desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. 
 
Predmetom on-line výberového konania bude nasledovná položka: 

 geodetické zameranie 
 stavebná časť  
 odborný autorský dohľad 
 

Upozornenie: Vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky, prípadne vysvetlenie niektorých otázok 
a nejasností je potrebné preveriť u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a to počas trvania zadávacieho 
kola. 
 
11. 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. 
 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
          Verejný obstarávateľ                                                                    

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle 
§ 4  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení a príkazu primátora č.7/2013 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí 
výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo 
zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 46) a tiež v prípade, 
ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky podľa § 9 (prieskum trhu), 
obstarávateľ si preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku,  

- 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, prípadne inej legálnej skládky. 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 dňa: 10.12.2013 

http://msutrnava.well.sk/

