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V Trnave dňa 15.12.2016  
   

Výzva na predloženie ponuky 
 

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: Mgr. Renata Gregušová, útvar verejného obstarávania, 
renata.gregusova@trnava.sk, tel. 033/3236112 
Kontaktná osoba pre technické záležitosti a obhliadku: Ing. Jana Miklovičová, odbor investičnej 
výstavby, jana.miklovicova@trnava.sk, tel. 033/3236135 

 

2.       Názov zákazky (služby):  

 „Návrh sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže a priľahlého úseku mestského 
opevnenia v MPR Trnava, PD“ 

           
3.       Miesto dodania služby:   MsÚ Trnava 
 
4.  Predmet a rozsah zákazky:     
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže 
a priľahlého úseku mestského opevnenia v Mestskej pamiatkovej rezervácii (MPR) Trnava. Projektová 
dokumentácia bude riešiť zmenu dokončenej stavby – mestského opevnenia. Konkrétne pôjde o návrh 
konštrukcií, ktoré vytvoria možnosť sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže v jej interiéri a vnútornej 
časti priľahlého  južného úseku mestského opevnenia v úseku od veže po bývalé schodisko, t.j. v rozsahu 
cca 40 m.    
 
Rozsah zákazky: 

A) Geodetické zameranie hradieb (GZ) – polohopis a výškopis, zameranie skutkového stavu 
opevnenia 

B) Projektová dokumentácia (PD) sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže mestského 
opevnenia a priľahlého úseku MO, vrátane statického návrhu konštrukcie a rozpočtu 

C) Odborný autorský dohľad (OAD)  
 
Predmetom prác pri vypracovaní predmetu zmluvy bude: 

-   geodetické zameranie hradieb - polohopis a výškopis 

-   zameranie skutkového stavu opevnenia  

-   obhliadka stavby a konzultácie s hlavným metodikom obnovy mestského opevnenia 

- konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom  v Trnave 

- konzultácie s autorkou Koncepcie mestských priestorov MPR a OP MPR Trnava 

- projektová dokumentácia sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže mestského opevnenia                  

a priľahlého úseku MO, vrátane statického návrhu konštrukcie a rozpočtu 
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Plán organizácie výstavby – podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií 
počas výstavby, spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, 
skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas 
výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné opatrenia. 
 
Rozpočet a výkaz výmer – rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa 
dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovania projektu, položky musia byť      
v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev 
jednotlivých položiek rozpočtu 
 

Návrh plánu užívania verejnej práce – v rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce          

v zmysle § 12 Zákona č.254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a je povinný spolupracovať pri 

vypracovaní jeho konečnej verzie v zmysle § 12 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov      

s budúcim zhotoviteľom stavby. 

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. 

Požiadavka na výsledný elaborát RD: 

PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. PD bude vypracovaná v doporučenom rozsahu UNIKA  
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2012. 
Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť: 

- v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet   

v dvoch vyhotoveniach 

- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) 

vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC 

- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF 

- geodetické zameranie -  2x v tlačenej forme, 1x na CD 

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. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby: 
 
Termín plnenia predmetu zákazky:  
Geodetické zameranie hradieb – polohopis a výškopis – do 14 dní od účinnosti ZoD 
Projektová dokumentácia – max. do  8 týždňov od účinnosti ZoD 
 
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 zmluvy o dielo, ktorý tvorí tejto výzvy na 
predloženie cenovej ponuky. 
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7. Podklady: 

Mesto Trnava, MsÚ v Trnave poskytne víťaznému uchádzačovi podklady v rozsahu: 

 Výrez z dát technickej mapy mesta Trnava v digitálnej forme (DGN súbor MicroStation, resp. prevod 
z DGN do DWG) 

 
8. Obsah ponuky: 
        Uchádzač v rámci ponuky predloží: 

 krycí list ponuky s lehotou plnenia a dodania zákazky a prehlásením uchádzača, že: 

 súhlasí s návrhom zmluvy o dielo predloženého obstarávateľom,  

 porozumel týmto súťažným podkladom,  

 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži. 

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať, respektíve poskytovať predmetné služby, autorizačné 
osvedčenie, 

 kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta, 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 referenčných projektov, minimálne dve zákazky podobného rozsahu a charakteru, pri 
jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investora a jeho 
kontakt. 

 
UPOZORNENIE: 

 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, 

 uchádzači sú povinní vykonať obhliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky,  

 v súťaži je potrebné avizovať možnosť predĺženia termínu v prípade objektívnych skutočností, 

 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, 

 ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a súťažných podkladov. 

 
9. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 
 

                                        3.1.2017 do 11:00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Mgr. Renata Gregušová, Trhová č. 3, Trnava, 
v podateľni MsÚ Trnava. 

 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom                                      

„Návrh sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže a priľahlého úseku mestského 
opevnenia v MPR Trnava, PD“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou 
zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 
 
10. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:  
- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky obstarávateľa,  
- predložené cenové  ponuky  sú  vyššie  ako  finančné prostriedky  vyčlenené  verejným obstarávateľom 

na tento účel, 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.  
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11. 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 e-mailom, 

- 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 sa umiestnil ďalší 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. 
             
 
 
 
                                                                                                                                                        
Prílohy: 
Ortofotomapa s vyznačením lokality riešenia 
Krycí list ponuky 
Návrh zmluvy o dielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Mgr. Renata Gregušová,                                   Schválil: Bc. Marcela Branišová, v.r. 
                    útvar VO                                                                          poverená vedením útvaru VO 
 


