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Vec: Výzva na predloženie ponuky k zákazke  - „Vypracovanie PD Cyklotrasa autobusová stanica - 
Štúrova ul.“ 
 

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za 
účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky:  
„Vypracovanie PD Cyklotrasa autobusová stanica - Štúrova ul.“ 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Nitra 
Adresa :  Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
IČO:   00308307 
DIČ:   2021102853 
Kontakt:  Ing. Miroslav Ondrejička, ondrejicka@msunitra.sk 
 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie PD Cyklotrasa autobusová stanica - Štúrova ul. na základe 
podmienok ÚHA, č. ÚHA 2817/2016 zo dňa 10.02.2016. 
 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. 
 

Cyklotrasa bude nadväzovať na vyprojektovanú cyklotrasu na Autobusovej stanici (Cyklotrasa 
Klokočina – Borina – Hollého ul. - AS Nitra), pokračovať bude od cyklodepa po ul. Staničná, ďalej po 
Štefánikovej triede s priechodom na opačnú stranu ulice v križovatke so Špitálskou ulicou, potom cez 
ulicu R. Peregrina, na ulicu Čs. Armády, kde sa bude napájať na jestvujúcu cyklotrasu od Štúrovej 
ulice. 
 

Projektová dokumentácia bude obsahovať: 
1. SO Cyklistická komunikácia – spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s úpravou 

s asfaltovým povrchom, stavebno-technické a dopravné riešenie priechodov cez komunikácie 
a potrebné prekládky DZ a informačných tabúľ. Dĺžka cyklotrasy cca 1 100 m. 

2. SO trvalé dopravné značenie v trase a na priechodoch vrátane iných dopravných zariadení pre 
vybavenie priechodov. 

3. SO prekládka jestvujúceho verejného osvetlenia v úsekoch potrebného rozšírenia pre spoločnú 
cestičku pre chodcov a cyklistov. 

4. Výkazy výmer a rozpočty objektov stavby a celkové náklady stavby. 
 

Prenosné dopravné značenie bude vypracované po pridelení dotácie a po výbere zhotoviteľa stavby 
s jeho účasťou podľa postupu výstavby. 
 

PD požadujeme vypracovať podľa TP 07/2014 – Technické podmienky navrhovanie cyklistickej 
infraštruktúry, zo dňa 01. 11. 2014, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja 
www.telecom.gov.sk . Projektovú dokumentáciu cyklistickej komunikácie požadujeme vypracovať 
autorizovaným stavebným inžinierom pre dopravné služby. 
 

Verejný obstarávateľ vyžaduje obhliadku miesta realizácie predmetnej zákazky pred jej realizáciou. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 

7.544,44 Eur bez DPH 
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Termín realizácie: 

do 30 dní od podpisu zmluvy, resp. odsúhlasenia architektonického riešenia 
 

Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača: 
- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera pre dopravné stavby - postačuje 

fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra 
- referenciu o zrealizovaní aspoň jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru v období za 

posledné 3 roky  
 

Náležitosti ponuky: 

Uchádzač je povinný predložiť : 
- návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou s uvedením identifikačných údajov uchádzača  
- v návrhu zmluvy uviesť cenu diela bez DPH, výška DPH, cena celkom s DPH, 
- podpísaný položkovitý rozpočet s krycím listom rozpočtu 
- oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera pre dopravné stavby - 

postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra 
- referenciu o zrealizovaní aspoň jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru 

v období za posledné 3 roky  
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie projektovej dokumentácie v predmete zákazky v počte 6 
kusov (paré) v grafickom výtlačku spolu s výkazom výmer, 2ks položkovitý rozpočet a 1ks v digitálnej 
forme na CD nosiči (PD, rozpočet a výkaz výmer).  
Verejný obstarávateľa požaduje garantovať viazanosť ponuky až do termínu realizácie zákazky. 
 

Lehota na predloženie ponuky: 

Ponuku je možné predložiť do 16.03.2016 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením 
„Vypracovanie PD Cyklotrasa autobusová stanica - Štúrova ul.“ - neotvárať!“ na adresu Mesto Nitra, 
Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do 
podateľne verejného obstarávateľa.  
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená. 
 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena vrátane DPH  
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu 
cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na o dielo. 
 

Miesto plnenia: 

Štúrova ul., Autobusová stanica Nitra. 
 

Dôvody na zrušenie súťaže: 
- nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“ 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 
 

Typ zmluvy: 

Zmluva na poskytnutie služby. 
 

Zmluvné podmienky: 

- fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu 
- vypracovaný návrh zmluvy predkladá verejný obstarávateľ 
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Príloha: návrh zmluvy 
 
S pozdravom 
 
 

.................................................................... 
             Ing. František Hozlár 

dočasne poverený funkciou vedúci odboru 
         Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre 
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Príloha: Návrh zmluvy                                                                  č.j.        /2016/OVaR 
                                                                                      

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 

 
Čl. 1 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: MESTO NITRA 
so sídlom:    Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
zastúpené:    Jozefom Dvončom, primátorom mesta 

   bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK0409000000005028001139 
IČO:     00308307 
DIČ:     2021102853 
IČ DPH:   SK2021102853 

 
Zhotoviteľ:   

sídlo/miesto podnikania:     
v zastúpení:       

   bankové spojenie:     
IBAN:     
IČO:     
DIČ:      
IČ DPH:              

                                                                        
Čl. 2 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni realizačného 
projektu stavby:  

„Vypracovanie PD Cyklotrasa autobusová stanica - Štúrova ul.“ 

2. Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie vykonanie všetkých činností nutných k riadnemu 
plneniu predmetu zmluvy podľa ods. 1. tohto článku. Všetky činnosti súvisiace 
s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy spracovaný v rozsahu 
a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa čl. 6 tejto 
zmluvy. Zaväzuje sa poskytnúť zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie a súčinnosť podľa 
čl. 3 ods. 4 tejto zmluvy na vykonanie predmetu zmluvy. 

Čl. 3 
Rozsah, spôsob a forma vypracovania predmetu zmluvy 

 

1. Projektová dokumentácia v zmysle čl. 1 ods. 1 bude riešiť: 
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- vypracovanie Projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu stavby:  
„Vypracovanie PD Cyklotrasa autobusová stanica - Štúrova ul.“ 

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy vypracovať v nasledovnej forme: v 6 paré, 1x CD 
(PD, rozpočet a výkaz výmer), 6x výkaz výmer a 2x rozpočet. 

2. Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním v rozsahu 
a obsahu podľa tejto zmluvy a odovzdaním Projektovej dokumentácie objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ sa pri plnení diela zaväzuje dodržiavať vecnú a obsahovú stránku podľa 
stavebného zákona 50/1976 Zb. a vyhlášky č.55/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má 
oprávnenie a odbornú spôsobilosť vypracovať predmet zmluvy. 

 
Čl. 4 

Čas plnenia 
 

1. Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do .................. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu plnenia. 
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade prekážky pri plnení zmluvy na strane 

objednávateľa. Lehota plnenia sa posunie o uvedenú dobu. 
 

Čl. 5 
Miesto dodania predmetu zmluvy 

 

Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa: Mestský úrad v Nitre, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

 
Čl. 6 

Cena plnenia 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 1 ods.1 v rozsahu, forme a spôsobom podľa 
čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 Zákona č.18/1996 Z.z. 
o cenách a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ............. vo výške 
cena spolu bez DPH                                               ................ € 

 hodnota DPH 20%                                                                               ................ € 
 cena celkom vrátane DPH                                                                       ................ € 
 slovom: ...................................... 

2. Cena diela je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa 
nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu predmetu zmluvy. Rovnako tak cena 
obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve, a 
to až do doby úplného vypracovania PD podľa zmluvy.  

 
Čl. 7 

Platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry vystavenej 
zhotoviteľom. Splatnosť tejto faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň 
úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí 
predmetu plnenia zmluvnými stranami.  

4. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 
5. Pri omeškaní s plnením predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený 

účtovať  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ceny  predmetu  plnenia za každý 
začatý deň omeškania. 

6. Pri omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy sa  objednávateľ  zaväzuje 
zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01% z neuhradenej faktúry za každý 
začatý deň  omeškania. 

 
Čl. 8 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený riadne a spĺňa všetky 
náležitosti tejto zmluvy. 

2. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a 
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v záručnej lehote, ktorá je 24 
mesiacov a ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela.  

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

4. V prípade vady predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ má povinnosť 
odstrániť vady diela do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Možnosť iného  dojednania 
nie je vylúčená.  

5. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa  oprávnenému 
jednať vo veciach technických, resp. štatutárneho zástupcu.  

6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody 
spôsobené vadami zhotoviteľom vypracovanej projektovej dokumentácie a tieto škody 
(ktoré sa môžu prejaviť najmä vo forme dodatočných nákladov stavby) je povinný 
objednávateľovi v plnej výške nahradiť. 

7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je zrejmé, že PD nebude hotová včas 
alebo nebude vykonaná riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej 
primeranej lehote. 

 
Čl. 9 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ bude na žiadosť objednávateľa povinný ho informovať o stave rozpracovaného 
diela. 
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2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, príslušné technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán počas prerokovávania v štádiu rozpracovanosti. 

3. Vyhotovená projektová dokumentácia sa stáva vlastníctvom objednávateľa. Autorom diela 
zostáva  jej zhotoviteľ. 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ je povinný použiť dielo - predmet tejto zmluvy pre účely vyplývajúce z tejto 
zmluvy. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenie 
a objednávateľ 4 vyhotovenia. 

3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 
Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

4. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

5. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
7. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 

Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa. 
9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne  
      podpísali. 
 
V Nitre dňa                                                                          V Nitre dňa  

 
 
 

_______________________                                                _______________________                                                                                  
                                                                                                           Jozef Dvonč 
                                                                                                    primátor mesta Nitry 

 
 

 

 


