
                         Výzva na predloženie cenovej  ponuky 

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov     

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj  
Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava  
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK  
IČO: 37 836 901  
DIČ: 2021628367  
Internetová stránka: www.trnava-vuc.sk  
Bankové spojenie: štátna pokladnica  
Číslo účtu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106 
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:   
Ing. Miroslav Horváth 
Tel: 033/5559 641 
e-mail: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk  

 

2. Predmet obstarávania: vypracovanie geometrických plánov cyklotrasy „Vážska cyklomagistrála 
- Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán“   

      Kód CPV:  Hlavný slovník: 713 543 00-7  

     Opis predmetu obstarávania:  
     Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.  
 

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s poskytnutou 
službou.    

3. Miesto a termín dodania služby:  
     Miesto: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava   
     Termín: do 40 kalendárnych dní od účinnosti objednávky.  
 

4. Komplexnosť poskytnutia služby: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 

5. Spôsob predloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na 
e-mailovú adresu: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk označené heslom  

GP cyklotrasy  „Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán“   
 
6. Lehota na predloženie ponuky: 16.10.2019 do 10:00 hod. 

7. Otváranie ponúk:  
     Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  16.10.2019 o 10:00  hod. na adrese verejného   obstarávateľa: 

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, v priestoroch Odboru stratégií a 
projektov. 

 
8.  Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.  
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9. Financovanie predmetu zákazky: 

     Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, Prioritná os č. 1 Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch a rozpočet ÚTTSK pre projekty. Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia 

faktúry objednávateľovi.  

 

10.  Podmienky účasti uchádzačov:  

a)  podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e)  zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

b) podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f)  zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu  

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32   ods. 1 písm. e)  zákona 
o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných  portáloch  obchodného registra alebo 
živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)  zákona o verejnom obstarávaní uchádzač 
preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 3. 

11. Pokyny na zostavenie ponuky: 

     Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:   

a) Návrh na plnenie kritéria  – Cenová ponuka - Príloha č. 2 tejto výzvy 
         Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

b) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu – Príloha č. 3  tejto výzvy 

     

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
jazyku. 
 
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva). 
 

12.  Lehota viazanosti ponúk:  3 mesiace od predloženia ponuky   
 
 
 



13.  Kritérium na hodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH  
    Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet 
obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.  

 
14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena 
z predložených cenových ponúk presiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH, verejný 
obstarávateľ použije ponuky pre účely stanovenia PHZ.  
 
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena 
z predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť ponuky pre účely výberu uchádzača na základe kritéria  –  
najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH.  
 

Následne dôjde k vystaveniu objednávky, ktorej súčasťou bude opis predmetu zákazky 
a cenová ponuka. 
 

 

 

  
Prílohy 

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky      

Príloha č.2 Cenová ponuka  

Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods.2 písm.f) zák.343/2015 Z. z. o VO  

 

V Trnave, dňa  30.09.2019 

 

 

 

                                                                                                                                             v. r. 

.......................................................... 

                      Ing. Miroslav Knap 

          riaditeľ odboru stratégií a projektov     

        



Príloha č.1 
 

Opis predmetu zákazky 

Z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pre vybudovanie cyklotrasy s názvom:  

„Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán“ 

je potrebné vypracovať geometrické plány pre majetko-právne úkony.  

 

Cyklotrasa začína v obci Zavar pri Poľnohospodárskom družstve a vedie po ľavej strane 
súbežne s cestou TTSK III/1279 a končí vstupom do obce Šúrovce na ul. Nedárska. 
 
Geometrické plány budú grafickým znázornením novovzniknutých nezlúčených parciel bez 

zmeny druhu pozemku, a budú vyjadrovať stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene, s 

uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. 

Každý geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne 

potvrdený správou katastra, ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie 

znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra. 

Geometrický plán bude podkladom pre spracovanie znaleckého posudku pre novozniknuté 

parcely, ktoré by chcel vysporiadať a odkúpiť Trnavský samosprávny kraj.   

Podkladom pre spracovanie geometrického plánu je PD pre územné rozhodnutie stavby 

„Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán“ zverejnenej na 

web stránke TTSK link: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/16144.zip  

Každý geometrický plán musí byť predložený objednávateľovi v štyroch origináloch.  

Termín spracovania: do 40 kalendárnych dní od účinnosti objednávky.  
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Príloha č. 2 

 CENOVÁ PONUKA 

                          

Predmet obstarávania:     vypracovanie geometrických plánov cyklotrasy    

        „Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán“ 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov:                                                                       

Adresa:                                                                          

IČO:                                                                               

Telefón:                                                                         

E-mail: 

 

Popis   
Cena v EUR bez 

DPH 
DPH 20% Cena v EUR s DPH 

 vypracovanie geometrických plánov 
cyklotrasy: 
          „Vážska cyklomagistrála - Trnava: 

časť Obec Zavar - východný extravilán „  

  
  

Uchádzač je/nie* je platca DPH 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

V ..........................., dňa  ......................... 

 

 

  

..................................................................        

 podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                 

(v súlade so zápisom v obchodnom   registri, 
resp. v živnostenskom registri)           
   



Príloha č. 3 

 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

 

Názov zákazky:  

vypracovanie geometrických plánov cyklotrasy „Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - 

východný extravilán“   

 

 

 

                       (doplní uchádzač)     

Uchádzač .....................................................(Obchodné meno a sídlo), 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle 

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu“. 

      

 

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

............................................................. 
       podpis a pečiatka uchádzač  
  (v súlade so zápisom v obchodnom   registri, 
resp. v živnostenskom registri)                 
      
 


