Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
V Trnave dňa 13.07.2017

spis 32283/2017

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 ZVO)
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: Ing. Miroslav Lalík, útvar verejného obstarávania,
miroslav.lalik@trnava.sk
Spracovateľ podkladov: Ing. Jana Miklovičová, odbor investičnej výstavby
2.

Názov zákazky (služby):

„Areál tréningu hodu kladivom, diskom a lukostreľby“
3.

Miesto dodania služby: Športový areál Slávia v Trnave“

4.
Predmet a rozsah zákazky:
Predmetom zákazky je nové oplotenie systému areálu hodu kladivom a diskom ako aj riešenie
samotných nových vrhačských sektorov (1 kladivársky, 1 diskový) a sadových úprav v juhovýchodnej
časti celého areálu Slávia Trnava. Súčasťou zákazky je taktiež demontáž severného a východného úseku
existujúceho ŽB bariérového oplotenia, 3 vrhačských sektorov a 29 ks cestných panelov tvoriacich
spevnenú cestu.
Stavebné úpravy a konštrukcie súvisiace s realizáciou lukostreleckého sektoru bude predmetom
samostatného projektu a nie je preto predmetom tejto zákazky.
Nové oplotenie areálu
Nové oplotenie areálu je rozdelené podľa orientácie na 6 na seba nadväzujúcich úsekov:
- úsek 1 na severnej strane sa skladá s 3 oblúkových častí s rozdielnym polomerom a 2 konštrukčných
druhov PLOT 1 (výška 2m) a PLOT 2 (výška 4m)
- úsek 2 na SV strane areálu je priamy v dĺžke cca 12m zložený z 2-krídlovej brány šírky 3m a pevných
častí druhu PLOT 1
- úsek 3 na JV strane je oblúkový druhu PLOT 1 a PLOT 2
- úsek 4 na JV strane je priamy v dĺžke cca 17,5m zložený z 1-krídlovej bránky šírky 1,1m a pevných
častí druhu PLOT 1 a PLOT 2
- úsek 5 na južnej strane na hranici pozemku je priamy dĺžky cca 33m z druhu PLOT 1
- úsek 6 na západnej strane je priamy v dĺžke cca 105m z druhu PLOT 3 (výška 4m), tesne prebiehajúci z
vnútornej strany vedľa existujúceho bariérového oplotenia.
Vrhačské sektory
V kútoch oploteného areálu budú umiestnené vrhačské sektory – kladivársky v SZ kúte, diskársky v JZ
kúte. Oba sektory sú rovnaké s výnimkou odlišného priemeru vrhačských kruhov a uhlov výseče.
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Vnútorné líce ohraničujúcej plochej tyčoviny kladivárskeho kruhu má priemer 2135mm a výseč s uhlom
34,92°; diskárskeho kruhu 2 500mm a výseč 40°.
Polohové osadenie sektorov je pomocou vytyčovacích bodov, ktoré sú stredmi ich kruhov. Výškové
osadenie nášľapnej vrstvy sektora je na kóte ±0,000=145,600m n. m. (BPV). Plocha kruhu je 20mm
zapustená na kóte -0,020m.
Sektor je zložený z týchto konštrukcií a materiálov:
a) betónové teleso sektora
b) obruče z pásovej tyče nastojato z nerezu profilu 6x170mm, vnútorného priemeru 2135mm a 2500mm a
s vnútornými výstuhami
c) púzdro stĺpika klietky - poloha puzdier musí byť zopakovaná zo sektorov na hlavnom atletickom
štadióne, pretože zasúvacie klietky budú z neho premiestnené.
Sadové úpravy
Súčasnú plochu areálu tvorí veľké množstvo náletových drevín, drevín plodiacich znečisťujúce prostredie
a drevín prestarnutých so známkami fyziologického odumierania. Skoro všetky dreviny tvoria prekážku vo
vykonávaní športových aktivít, na ktoré bude riešená plocha určená.
Tieto dreviny boli priamo v teréne posúdené z hľadiska ich zdravotného stavu a biotechnických
parametrov. Spoločenská hodnota drevín navrhnutých na výrub v rámci tohto projektu je 13 353,18,-eur.
Náhradnú výsadbu nie je možné zrealizovať na riešenom území. Náhradná výsadba bude zrealizovaná v
športovom areáli Slávia.
Súčasťou zákazky budú:
- geodetické práce,
- porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby (objekty, zeleň) a geometrický plán overený
správou katastra vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (v 3 vyhotoveniach), projekt skutočného
vyhotovenia vrátane prípadnej dielenskej dokumentácie (minimálne v 3 vyhotoveniach),
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby,
- ostatné požiadavky, uvedené v obchodných podmienkach, ktoré sú prílohou k tejto výzve na
predkladanie ponúk,
- náklady na spracovanie ornitologického posudku v prípade výrubu zelene vo vegetačnom období,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo budú prílohy:
1. Cenová kalkulácia – ponukový rozpočet,
2. Harmonogram výstavby /vecný a časový v týždňoch a finančný v mesiacoch/,
3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v prípade ak sa
nevyskytnú vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami)
5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia realizácie stavebných prác:
Maximálne 6 týždňov.
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 práce.

7. Obsah ponuky:
Uchádzač v rámci ponuky predloží:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :
1. krycí list ponuky, s uvedením návrhu hodnotiaceho kritéria
2. návrh zmluvy o dielo, potvrdený uchádzačom,
3. informácie a doklady v zmysle bodu 9. Podmienky účasti.
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8. Lehota / miesto na predkladanie ponúk:

28.07.2017 do 13:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť – MsÚ, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, poštou alebo osobne
v podateľni MsÚ Trnava.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením NEOTVÁRAŤ a heslom
„Areál tréningu hodu kladivom, diskom a lukostreľby“ s uvedením adresy odosielateľa,
osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.
9.Podmienky účasti:
Uchádzač doloží :
1) doklad v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) ZVO pre splnenie podmienok účasti, t. j. doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO fotokópiu oprávnenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
vydaného SKSI s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia v zmysle
zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
10. Kritériá hodnotenia ponuky
Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritéria:
„Najnižšia celková cena s DPH“ – v Eurách
Uchádzač s najnižšou cenou sa umiestni na 1. Mieste. V prípade rovnosti celkovej ceny u viacerých
uchádzačov, rozhodujúcim faktorom bude kratší termín realizácie.
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 bolo zadávanie zákazky vyhlásené.
11. Doplňujúce informácie:
- každý uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť cenovej ponuky.
Ustanovenia z návrhu ZoD predloženého verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch musia
byť uvedené v návrhu ZoD, ktorý predloží uchádzač vo svojej ponuke.
- Vo výkaze výmer sú pri položkách odpadov a zákonných poplatkov za odpady uvedené maximálne
ceny podľa aktuálneho cenníka SKO Zavarská cesta. V prípade ukladania odpadu na inú legálnu
skládku nesmú byť ceny poplatkov vyššie.
- Súčasťou súťažného návrhu bude aj podrobný časový harmonogram výstavby.
- Zhotoviteľ, resp. jeho poddodávateľ musí mať certifikát (oprávnenie) na výrobu a montáž oceľových
konštrukcií.

12. Všeobecné informácie:
- v prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie
uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk,
- vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude uchádzačom zaslané
e-mailom,
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- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk,
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:
- krycí list ponuky, vzor
- návrh obchodných podmienok
- projektová dokumentácia
- výkaz výmer
- stavebné povolenie OSaŽP/31884-28938/2017/Šm
- zoznam subdodávateľov, vzor
Záujemca, ktorý si stiahne podklady z http://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:
časť verejné obstarávanie podľa názvu zákazky môže požiadať o zaslanie editovateľných podkladov
elektronickou poštou.

Spracoval: Ing. Miroslav Lalík, v. r.
útvar verejného obstarávania
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