Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
V Trnave dňa 30.06.2017

spis 32085/2017

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. Monika Heregová, odbor investičnej výstavby
2.

Názov zákazky (služby):

„Lávka F. Kráľa – Šípová v Trnave“
3.

Miesto dodania služby: Medzi ulicami F. Kráľa - Šípová v Trnave“

Predmet a rozsah zákazky:
Mesto Trnava hľadá kvalifikovaného pre realizáciu oceľovej lávky.
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby
„Lávka F. Kráľa - Šípová”, spracovanej firmou VALBEK s.r.o., Bratislava v 02/2017.
Predmetom zákazky je odstránenie mostného objektu, ktorý je v havarijnom stave a výstavba nového
mosta v novej polohe. Zabezpečí sa tak plynulosť a bezpečnosť pešej a cyklistickej dopravy a v
neposlednom rade sa vytvorí aj lepšie estetické prostredie.
Existujúci objekt lávky sa demontuje a krajné opory sa vybúrajú. Existujúce piliere budú ponechané a
sanované z dôvodu nadzemného vedenia plynovodu, ktorý je na existujúcich pilieroch osadený na
oceľovej podpornej konštrukcii. Sanácia existujúcich pilierov bude prevedená otryskaním a sanačnou
maltou.
Nová lávka bude založená v zmysle IGP a statického výpočtu pomocou veľkopriemerových plávajúcich
pilót s pätou ukončenou v úrovni ílovitých štrkov. Krajné opory budú monolitické železobetónové. Nosná
konštrukcia bude oceľová priehradová jednopoľová s rozpätím 17,5m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie
je 18,0m. Celková šírka konštrukcie lávky je 3,58m a svetlá šírka lávky je 3,0m Podlaha z drevených
fošien hr. 50mm bude uložená na oceľových pozdĺžnikoch IPE 100 a oceľových priečnikoch SHS
120/120.
Existujúce vzdušné vedenie NN ponad potok Trnávka je prevedené ALFe lanom z holých vodičov. Z
dôvodu prác žeriavom pri výstavbe lávky je nutná demontáž vodičov jedného poľa. Betónový podperný
bod sa nahradí betónovým stožiarom, ktorý sa osadí vedľa jestvujúceho stožiara cca 0,7m. Káblové
vzdušné vedenia Slovak Telekom budú počas prác na demontáži a montáži novej lávky zdemontované a
opätovne namontované tak, aby neprekážali stavebným mechanizmom.
Súčasťou zákazky budú práce geodetické ako i všetky ostatné súvisiace práce.
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek
verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a
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ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení
neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády
SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je
dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..
Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce stavebné objekty:
SO 201 Lávka
SO 202 Sanácia existujúcich pilierov
SO 601 Úpravy na vedení ZsE
SO 602 Úpravy na vedení Slovak Telekom
Súčasťou zákazky budú:
- geodetické práce,
- porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby a geometrický plán overený správou katastra
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (v 6-tich vyhotoveniach), projekt skutočného vyhotovenia
vrátane 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,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo budú prílohy:
1. Cenová kalkulácia - ocenený výkaz výmer,
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 dva mesiace respektíve 60 kalendárnych dní.
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.
8. Lehota / miesto na predkladanie ponúk:

24.07.2017 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
„Lávka F. Kráľa - Šípová“ s uvedením adresy odosielateľa, osobne alebo poštovou zásielkou
v lehote na predkladanie ponúk.
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9.Podmienky účasti:
9.1. doklady v zmysle § 32 ods. 2 ZVO pre splnenie podmienok účasti
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti :
a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky,
f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie), túto skutočnosť uvedie uvedením registračného čísla).
9.2 doklady v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO pre splnenie podmienok účasti
b) zoznam referencií - referencie v oblasti realizácie mostných konštrukcií, lávok
Tu požadujeme v zozname prác predložiť tri stavby obdobného charakteru za
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna
stavba - referencia z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú realizované práce a
dodávky ako v danom postupe zadávania zákazky na samostatnom liste s min. nákladmi
50 000,- eur bez DPH, s potvrdením obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní prác
a obsahom v zmysle § 34 ods.1, písm. b). V zozname referencií za posledných 5 rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a adresu
investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela zrealizovaného
uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby
objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie uvedených
skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a
podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie (ďalej len ÚVO), uvedie ich len v zozname svojich referencií s poznámkou
„UVO”.
g) fotokópiu oprávnenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním
vyžadovaným pre predmet zákazky (dopravné stavby, mosty) vydaného SKSI s originálnym
odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia v zmysle zákona NR SR č.
138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
9.3 požiadavka verejného obstarávateľa:
V ponuke predložiť oprávnenie respektíve kópiu certifikátu STN EN ISO 9001:2009 na
výrobu a montáž oceľových konštrukcií alebo oprávnenie, potvrdzujúce spôsobilosť výroby
a montáže oceľových konštrukcií.
Výroba a montáž musí byť zapísaná v predmete podnikania (vo výpise z obchodného
registra alebo vo výpise zo zoznamu hospodárskych subjektov (ktorý vedie ÚVO)
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:
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- 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 vyhlásená.
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,
- 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
Súťažné podklady:
- projektová dokumentácia
- výkaz výmer
- vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy
- stavebné povolenie
- zoznam sudodávateľov
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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