Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

V Trnave, dňa 5.11.2019

číslo záznamu DISS: OIV/36751-94012/2019/Ag

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(opakovaná súťaž)
na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)
Mesto Trnava v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku
verejného obstarávania.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. Ľubica Augustínová, odbor investičnej
výstavby, email: lubica.augustinova@trnava.sk
Názov zákazky: „Picia fontánka na Družbe – kanalizačná a vodovodná prípojka“
CPV kódy: kód CPV 45232150-8 Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na
rozvod vody
Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO – stavebné práce
Miesto dodania predmetu zákazky: parčík za Daňovým úradom
Predpokladaný čas trvania zákazky: 5 týždňov
Opis a rozsah predmetu zákazky:
Projekt stavby rieši pripojenie navrhovanej pitnej fontánky na verejný vodovod a odvod
odpadovej vody do vsaku. Vodovodná prípojka bude novovybudovaná a napojená na
verejný vodovod. Trasa prípojky bude priama a kolmá na os verejného vodovodu.
Vodovodná prípojka bude z HDPE trubiek D32 dĺžky 2m. Potrubie prípojky bude uložené
do štrkopieskového lôžka a obsypané štrkopieskom. Na potrubí bude uchytený vyhľadávací
signalizačný vodič. Nad potrubím bude uložená výstražná fólia bielej farby.
Vo vzdialenosti 2m od napojenia na verejný vodovod v zeleni bude na vodovodnej prípojke
osadená vodomerná šachta. Šachta je navrhovaná prefabrikovaná betónová s liatinovým
poklopom. V šachte bude umiestený vodomer DN15 s príslušenstvom. Fontánka bude v
zimných mesiacoch vypúšťaná. Pre vypúšťanie potrubia v zimných mesiacoch je
uvažované s vypúšťaním vody cez vypúšťací ventil vo vodomernej šachte. Poverený
pracovník za pomoci zbernej nádoby odstráni vypúšťanú vodu z vodomernej šachty.
Po meraní spotreby vody z vodomernej šachty bude voda k fontánke vedená v zemi.
Potrubie areálovej prípojky bude z HDPE trubiek D32 v dĺžke 162,5m, bude vedené v hĺbke
cca 0,9-1,9 m pod úrovňou terénu a bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsypané
štrkopieskom. Na potrubí bude uchytený vyhľadávací signalizačný vodič. Nad potrubím
bude uložená výstražná fólia bielej farby. Trasa prípojky bude vedená v zeleni a pod
asfaltovými chodníkmi. V miestach pod chodníkmi bude areálová prípojka vyhotovená
pomocou pretláčky, za pomoci oceľovej chráničky DN50 v dĺžke 3 a 3,6m. Fontánka bude
liatinová s vodovodným kohútikom s časovačom a liatinovým žľabom. Presný typ fontánky
bude odsúhlasený investorom a spôsob prívodu vody bude predpísaný výrobcom fontánky.
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Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška a dezinfekcia vodovodného potrubia podľa
STN 73 6660.
KANALIZÁCIA: Navrhovaná pitná fontánka bude mať odvod odpadovej vody do
vsakovacej studne v blízkosti fontánky.
Kanalizačné potrubie odpadové aj vypúšťacie bude vedené v zemi v hĺbke min 0,9m, bude
z PVC-U rúr D110 dĺžky 2m vedené v spáde min 2%. Potrubie bude uložené do
štrkopieskového lôžka a obsypané štrkopieskom. Odpadové potrubie bude zaústené do
vsakovacej studne. Navrhovaná je studňa vzhľadom na prípadnú kontrolu a vyčistenie.
Studňa bude z betónových skruží DN1000 s liatinovým poklopom do hĺbky cca 1,6m. Dno
studne bude do výšky min 0,4m vysypané štrkopieskom do frakcie 16 mm. Do vsaku bude
vypúšťaná odpadová voda pitná. Po ukončení montáže sa prevedie skúška tesnosti
kanalizácie podľa STN 75 6101. Množstvo odpadových vôd sa rovná priemernej potrebe
vody: Qd = Qp = 0,2 l/s
Pred zahájením zemných prác sa prizvú správcovia inž. sietí za účelom presného vytýčenia.
Zemné práce sa budú prevádzať strojne, ručný výkop použiť v miestach s križovaním s
jestv. podzemnými sieťami. Pre vykonanie zemných prác platí STN 73 3050 a príslušný
súvisiaci predpis. Po vykonaní montážnych prác upraviť povrch do pôvodného stavu.
Súčasťou zákazky bude:

• geodetické vytýčenie stavby, porealizačné zameranie vyhotovené odborne spôsobilým geodetom,
• zabezpečenie rozboru vody s kladným vyjadrením na vhodnosť jej pitia - potvrdenie z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
• náklady na tlakovú skúšku potrubia
• náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby - vrátane opatrení potrebných
na zabezpečenie bezpečnosti verejnosti – opáskovanie, prípadne oplotenie pri šachte, lávky)
• vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na bezporuchové
užívanie diela

• pred zahájením zemných prác sa prizvú správcovia inž. sietí za účelom presného vytýčenia.
Zemné práce sa budú prevádzať strojne, ručný výkop použiť v miestach s križovaním s jestv.
podzemnými sieťami. Pre vykonanie zemných prác platí STN 73 3050 a príslušný súvisiaci
predpis. Po vykonaní montážnych prác upraviť povrch do pôvodného stavu
• zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 zabezpečí koordinátora dokumentácie,
koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na
stavenisku, pričom náklady sú v cene Diela.
8. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cenová ponuka za celý predmet

zákazky.
9. Stanovenie zmluvných podmienok: verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom

zmluvu o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy.
10. Lehota na predkladanie ponúk:

do 14.11.2019 do 13:00 hod.
11. Obsah ponuky:

- vyplnený a podpísaný krycí list ponuky
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- vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo
- doklady podľa bodu 12
12. Podmienky účasti:
- uchádzač musí mať oprávnenie poskytovať služby s uvedením požadovanej činnosti k predmetu
zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Uchádzač nie je povinný predkladať požadovaný doklad.
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
- uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f)
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje predloženým čestným vyhlásením zo strany
uchádzača
a
overuje
sa
prostredníctvom
Registra
osôb
so
zákazom
https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html
Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu
v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v inom ekvivalentnom zozname
platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.
- u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
- uchádzač predloží zoznam referenčných projektov, minimálne tri zákazky obdobného rozsahu
a charakteru za posledné 3 roky. Zoznam bude obsahovať rozsah stavebných prác, cena diela, názov
investora a jeho kontakt. Za projekty obdobného rozsahu a charakteru verejný obstarávateľa
považuje projekty kategórie vodné stavby a z nich aspoň jedna realizácia bude v rozsahu zemná
vodovodná prípojka
13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: listinne

alebo e-mailom.
14. Spôsob predloženia ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuky v písomnej

forme na adresu - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, poštou alebo osobne v podateľni MsÚ Trnava.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom
„Picia fontánka na Družbe“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou
zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet
zákazky.
16. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma
jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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- Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je
verejne prístupné, obhliadku si uchádzač vykoná samostatne, t.j. bez prítomnosti
obstarávateľa.
- v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce
výkon prác, živelná pohroma) alebo na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy),
je možnosť predĺženia termínu realizácie formou písomného dodatku k zmluve.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:

a)nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky
obstarávateľa,
b)predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným
obstarávateľom na tento účel,
c)zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená,
- cena za predmet zákazky bude obsahovať všetky nevyhnutné a súvisiace práce
- verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil
písomné súhlasy dotknutých osôb. Verejný obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke
uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je verejný obstarávateľ oprávnený
zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť.
- pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude
uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v
poradí,
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

Ing. Dušan Béreš
vedúci odboru investičnej
výstavby v.r.
Prílohy:
návrh zmluvy o dielo
krycí list ponuky
projektová dokumentácia
výkaz výmer
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
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