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Výzva na predloženie ponuky 

v rámci výberu zhotoviteľa prác  
 

 na predmet zákazky: 
 
 

„Tribúny a striedačky ihriska ŠA J. Slottu Lokomotíva Trnava“ 

 
v súlade so  zákonom č. 343/2015  Z.z. o verejnom  obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou  o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, 
zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek v podmienkach Mestských služieb 

mesta Trnava 
(§ 117  ZVO – Zákazka s nízkou hodnotou – Stavebné práce) 

 
 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou: 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
      Názov organizácie:              Mestské služby mesta Trnava 

Sídlo organizácie:  Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Tomašovičová 
IČO:    00598135 
Kontaktná osoba:               Ing. Elena Jurčová  
Tel.:    033/32 40 369  
e-mail:   elena.jurcova@msmt.trnava.sk  
internetová adresa:               www.sprava.trnava.sk 

 
 
2. 2.1 Predmet zákazky:  Tribúny a striedačky ihriska ŠA J. Slottu Lokomotíva Trnava     

 
2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45212000-6 

  
2.3 Opis predmetu zákazky:  
Predmetom  zákazky  je  výstavba dvoch identických tribún, medzi ktorými budú osadené dve  
striedačky a kabína pre kameramana a štvrtého rozhodcu pri futbalovom ihrisku v Športovom 
areáli J.Slottu Lokomotíva Trnava.   
Stavba tribúny bude riešená ako oceľová konštrukcia, ktorú bude tvoriť oceľový skelet 
pozostávajúci z oblúkových zváraných priehradových nosníkov, založených na základových 
pätkách z prostého betónu.  Časť skeletu zo strany hracej plochy má stupňovitý tvar prekrytý 
na stupňoch oceľovými plošinami z ryhovaného plechu, na ktorých budú osadené typizované 
monolitické sedadlá z umelej hmoty. Prekrytie skeletu v časti strechy a zadnej pozdĺžnej steny 
je navrhnuté z polykarbonátových dosiek - lexanu. Výstup divákov k sedadlám  na tribúne bude 
zabezpečený postrannými schodiskami.      

  Nosnú konštrukciu objektov striedačiek a kabíny bude tvoriť oceľový skelet pozostávajúci z 
oblúkových zváraných priehradových nosníkov, založených na základových platniach 
z prostého betónu. Časť skeletu zo strany hracej plochy je vybavený oceľovou lavicou, na ktorej 
budú uchytené typizované sedadlá z umelej hmoty. Prekrytie skeletu v časti strechy a zadnej 
steny je navrhnuté z polykarbonátových dosiek – lexanu. 

  Súčasťou diela je zhotovenie základových konštrukcií pod oceľové konštrukcie tribún 
a striedačiek v súlade s projektovou dokumentáciou.    
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  Stavebné práce budú realizované v súlade a v rozsahu projektovej dokumentácie stavby 

vypracovanej spoločnosťou Mac and partners s.r.o., Dunajská 25, 931 01 Šamorín, zodpovedný 
projektant Ing. Peter Macuška. 

        Špecifikácia predmetu zákazky, t.j. rozsah dodávok a stavebných prác je uvedená v priloženom     
výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. 

 
        Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii a výkaze výmer použil odkaz na konkrétnu značku, 

výrobcu, výrobok, alebo typ výrobku,  slúži tento len na presnú špecifikáciu výkonnostných, 
technických, resp. funkčných požiadaviek jednotlivých položiek s tým, že je možné použiť aj iný 
produkt spĺňajúci stanovené minimálne parametre, t. j. ekvivalentnú náhradu rovnakej alebo 
vyššej kvality v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
  Záujemcovia môžu vykonať fyzickú obhliadku predmetného miesta budúcej výstavby tribún 

a striedačiek za účelom riadneho  oboznámenia  sa  so  skutkovým  stavom   a  možnosti   získať        
informácie potrebné pre vypracovanie ponuky.   

  (kontaktná osoba: p. Moravčík, mobil:  0905 668 649). 
   
  

3.     Miesto realizácie predmetu zákazky:                      
        Športový areál J. Slottu 45, Trnava  
 
4.   Lehota realizácie predmetu zákazky sa predpokladá v termíne: najneskôr do 30.06.2022        
       Poznámka: Termín realizácie bude spresnený v ZoD.   
       Upozornenie: Stavebné práce môžu byť zahájené až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 

povolenia. 
      
5.   Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:    
      5.1  Výzva na predloženie ponuky     
      5.2  Krycí list ponuky  (Príloha č. 1) 
      5.3  Zadanie - Výkaz výmer  (Príloha č. 2) 
      5.4  Projektová dokumentácia v pdf formáte 
     
6.   Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
      6.1  Navrhovaná cena musí byť stanovená  v zmysle zákona  NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách  

v znení neskorších predpisov  a  vyhlášky  MF SR č. 87/1996 Z.z.,  ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách. 

      6.2  Cenu za predmet zákazky tvorí sumár jednotkových cien prenásobený  požadovaným   
množstvom. Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady 
súvisiace s realizáciou predmetu  zákazky,  teda  aj  tie, ktoré  nie sú  vyslovene  popísané,  
ale ktoré  logicky vyplývajú  z kontextu  položky a  charakteru prác  vrátane nákladov na 
dopravu. 

      6.3  Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 
             7.3.1  navrhovaná cena bez  DPH 
             7.3.2  sadzba  DPH  a výška  DPH 
             7.3.3  navrhovaná cena vrátane  DPH 
      6.4  Ak uchádzač nie je platcom  DPH,  uvedie celkovú navrhovanú cenu a súčasne na túto  

skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
7.   Obsah ponuky:    
      7.1  Krycí list ponuky  (Príloha č. 1) 
        7.2  Ocenený výkaz výmer  (Príloha č. 2) 
      Ponuka a doklady v nej predložené sa predkladajú v štátnom jazyku. 
 
8.  Spôsob predkladania ponúk:  
      8.1 Cenovú ponuku podľa bodu 7. výzvy uchádzač zašle elektronicky na e-mailovú adresu   

kontaktnej   osoby uvedenej  v bode 1. tejto výzvy– elena.jurcova@msmt.trnava.sk.  
       8.2  Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 28.03.2022  do: 12:00 hod. 
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 9.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena  vrátane DPH. 
        
10.  Komunikácia a dorozumievanie: 
       Komunikácia a  dorozumievanie  medzi  verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo 

záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou výlučne elektronickými 
prostriedkami – e-mailová adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy. 

 
11. Podmienky účasti: 
      11.1 Verejný obstarávateľ  môže uzatvoriť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý podľa § 117 ods. 5 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, spĺňa nasledujúce podmienky:    

       11.1.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,   
ktorá je predmetom obstarávania. 

 Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overuje  
verejný obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných zoznamov.  

       11.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

               Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukáže 
úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predložením čestného 
vyhlásenia.  

11.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho  existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - konflikt záujmov 
podľa       § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.  

 Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predloží verejnému 
obstarávateľovi čestné vyhlásenie, že v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte 
záujmov.  

11.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 11.1 
a 11.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po splnení 
podmienok uvedených v bodoch 11.1 a 11.2 uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako ďalší v poradí. 

 
12. Ostatné podmienky: 

12.1  Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky 
stanovená v súlade s bodom 6. tejto výzvy bude najnižšia.  

12.2  Každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk.  

12.3   Predložením ponuky sa  uchádzač  zaväzuje realizovať predmet zákazky  v rozsahu  
špecifikovanom v ocenenom výkaze výmer a v krycom liste, ktoré sú súčasťou tejto 
výzvy. 

12.4 Úspešný uchádzač pred podpísaním zmluvy zašle verejnému obstarávateľovi 
elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 1. výzvy čestné vyhlásenia podľa bodu 
11.1.2 a bodu 11.2 výzvy potvrdené oprávneným zástupcom (vzor poskytne verejný 
obstarávateľ úspešnému uchádzačovi s oznámením o vyhodnotení ponúk).    

12.5  V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu 
zákazky, verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní 
umiestnil ako ďalší v poradí. 

12.6  Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky s nízkou hodnotou 
podľa  § 117 zákona č.  343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, 
verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu 
ponuku. 

12.7  Verejný obstarávateľ   si   vyhradzuje  právo  neprijať  ponuku  v prípade,  ak  bola  
predložená  iba  jedna  ponuka  alebo v  prípade, ak  cena  úspešnej  ponuky  prekročí  
výšku  finančných  prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky. 

12.8  Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom 
obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.  
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13.  Obchodné podmienky:           
       13.1  S úspešným  uchádzačom  verejný obstarávateľ  uzatvorí  zmluvu o dielo ( ZoD )  podľa  

§ 536  a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) 
po predložení dokladov podľa bodu 11.1.2 a bodu 11.2 tejto výzvy. 

       13.2 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavok 
nebude  poskytnutý.   Verejný  obstarávateľ  uhradí  len  skutočne  zrealizované práce  
a  dodávky,  po odovzdaní  a prevzatí predmetu zákazky bez vád a nedorobkov. 

       13.3  Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
       13.4 Vzťahy  neupravené  zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  

zákonníka  a primerane príslušnými  ustanoveniami  všeobecne  záväzných  predpisov 
vzťahujúcich sa k predmetu zákazky. 

       13.5  Zmluva o dielo  nadobudne  platnosť  dňom  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom  sídle verejného 
obstarávateľa.  

 
 
 
 
 

 
 

                                                                      ...................................... 
    Ing. Andrea Tomašovičová 

                 riaditeľka Mestských služieb mesta Trnava 
           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

         Prílohy :      1.  Krycí list ponuky  -  ( Príloha  č. 1 ) 
  2. Zadanie - výkazy výmer (  Príloha č. 2 ) 

    3. Projektová dokumentácia v pdf formáte 

 
        


