
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 9  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:  § 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Park Ludvika van Beethovena - herný areál

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  Trnava, oddychová zóna lokality Prednádražie II, ulica Ludvika
van Beethovena
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmet zákazky bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu (05/2013),
ktorú vypracovala 2ka, s.r.o., Dlhé nad Cirochou a požiadaviek verejného obstarávateľa 
Herný areál bude realizovaný na okraji obytného súboru Prednádražie II, popri ulici Ludvika van Beethovena v Trnave. 
Novovybudovaný park by mal spĺňať súčasné vysoké požiadavky detí, mládeže a dospelých rezidentov obytného súboru
na krátkodobé herné a oddychovo-rekreačné aktivity. 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 01 Architektúra 
SO 02 Chodníky, spevnené plochy 
SO 03 Verejné osvetlenie 
SO 04 Oplotenie 
SO 05 Sadovnícke úpravy - zeleň 
Súčasťou sú geodetické práce (vytýčenie stavby, inžinierskych sietí a porealizačné zameranie). 
Zámerom mesta Trnava je na vymedzenom území zrekonštruovať pôvodné zastarané hracie prvky, zariadenia a
mobiliár, vytvoriť moderný atraktívny herný areál tematicky rozdelený na sektory - podľa vekovej kategórie.
Novovybudovaný park by mal spĺňať súčasné vysoké požiadavky detí, mládeže a dospelých rezidentov obytného súboru
Prednádražie II na krátkodobé herné a oddychovo-rekreačné aktivity. Herný areál bude slúžiť ako spádové relaxačné
územie pre bytovú zástavbu sídliska v dostupnosti cca 800 až 1000 m od bývania. 
Vybavenosť vytvorených oddychovo-relaxačných sektorov má zabezpečiť zaujímavé pobytové aktivity pre všetky vekové
kategórie obyvateľov od veku batoliat a detí do 6 rokov s dozorom rodičov, cez kategóriu detí do 12, resp. 15 rokov, až
po aktivity a odpočívadlá pre dospelých a seniorov. 
Práce, požadované verejným obstarávateľom, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných
podkladov a podmienok, 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 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..
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II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45236210-5 
Doplnkový slovník: IA19-3 

II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  

Zámerom mesta Trnava je na vymedzenom území zrekonštruovať pôvodné zastarané hracie prvky, zariadenia a
mobiliár, vytvoriť moderný atraktívny herný areál tematicky rozdelený na sektory - podľa vekovej kategórie.
Novovybudovaný park by mal spĺňať súčasné vysoké požiadavky detí, mládeže a dospelých rezidentov obytného súboru
Prednádražie II na krátkodobé herné a oddychovo-rekreačné aktivity. Herný areál bude slúžiť ako spádové relaxačné
územie pre bytovú zástavbu sídliska v dostupnosti cca 800 až 1000 m od bývania. 
Vybavenosť vytvorených oddychovo-relaxačných sektorov má zabezpečiť zaujímavé pobytové aktivity pre všetky vekové
kategórie obyvateľov od veku batoliat a detí do 6 rokov s dozorom rodičov, cez kategóriu detí do 12, resp. 15 rokov, až
po aktivity a odpočívadlá pre dospelých a seniorov.  
SO 01 ARCHITEKTÚRA  
Navrhované herné a oddychové priestory sú vybavené typovými prvkami a zariadeniami spĺňajúcimi STN EN 1176 1177,
sú prístupné všetkým, vrátane cvičiacich prvkov pre deti so špeciálnymi potrebami. Konštrukcie herných objektov budú
maximálne funkčné, využiteľné k rôznym herným aktivitám. Detské ihriská budú vytvorené na základe dopytu po
netradičných ihriskách s vysokou mierou pevnosti a odolnosti voči vandalizmu. Robustné konštrukčné prevedenie a
použité materiály ich predurčujú do oblastí so silnou záťažou a predpokladaným vandalizmom.  
Herné priestory sú vyskladané z rôznych prvkov, aby boli prístupné deťom a mládeži. Nosnú časť tvoria štrkové plochy
jedna s dynamickými prvkami, jedna s veľkým preliezacím hradom a samostatná plocha s bezpečnostným gumeným
liatym povrch pre menšie deti. Okolo nich sú zoskupené menšie atrakcie v samostatných plochách a tiež prvky na
cvičenie. Prvky sú citlivo vyberané a osadené v teréne s bezpečnostnými odstupmi podľa EN. Väčšina navrhovaných
prvkov je typová, bežne dostupná, s dostatočnou technickou dokumentáciou a certifikáciou. Pri realizácii stavby je nutné
sa riadiť pokynmi dodávateľa a zvlášť pri osádzaní si vyžiadať od dodávateľa podmienky a spôsob osadenia jednotlivých
prvkov. Špecifikácia navrhovaných zariadení, rozmerov, použitých materiálov, herných funkcií, určenia vekovej kategórie
a kotvenia tvorí prílohu technickej správy. Všetky hracie zostavy v plnom rozsahu musia spĺňať podmienky
celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176 a STN EN 1177. Pre každý jeden
prvok detského ihriska je vyžadovaný certifikát kvality TÜV potvrdzujúci súlad konštrukcie herného zariadenia s normou
STN EN 1176. Vyžaduje sa, aby výroba bola realizovaná podľa princípov manažmentu kvality ISO 9001 a ekologického
riadenia ISO 14001 k čomu je vyžadovaný platný certifikát výrobcu. Povrch detského ihriska musí byť realizovaný v
súlade s normou STN EN 1177 v zmysle špecifikácie povrchu v projektovej dokumentácii. 
Navrhnutý je aj sektor pre vonkajšie fitnes zariadenia (pre všetky vekové kategórie s výnimkou malých detí). Ihrisko
predstavuje tzv. funkčný dizajn, pri ktorom je forma podriadená funkcii. Ihrisko má otvorenú dispozíciu, je prehľadné
pre deti aj pre rodičov a tým pádom aj bezpečnejšie. Nevymedzuje deťom určitý postup, necháva im priestor
kedykoľvek do hry vstúpiť alebo ju opustiť. Súčasná hra je umožnená maximálnemu počtu detí. Zostavy sú tvorené
prvkami rôznej náročnosti, sú určené deťom rôzneho veku s rôznou fyzickou pripravenosťou.  
V riešenom areáli parku sa nachádza aj jestvujúci kopec na sánkovanie, hracie prvky, cvičiace prvky, mobiliár (lavičky,
lehátka, betónové kocky na sedenie, piknikové stoly a piknikové lavičky, stojan na bicykle, odpadkové koše). 
Výber zariadení detského ihriska je podriadený rozvoju motoriky, pozornosti, rôznych zručností, psychických schopností
a atraktívnej zábave detí. Tiež boli v dostatočnom množstve rozmiestnené lavičky a smetné nádoby. Všetky sú vysoko
odolné, ľahko udržiavateľné a vyznačujú sa okrem moderného dizajnu aj dlhou životnosťou. K jednotlivých funkčným
častiam sú navrhnuté informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom. 
SO 02 CHODNÍKY, SPEVNENÉ PLOCHY 
Rozsah riešenia: 
1. Novostavba chodníka dĺžky 159,4m s živičným krytom šírky 3,40 m. Začiatok a koniec navrhovanej trasy chodníka je
napojený na jestvujúci chodník. Celková výmera živičného krytu chodníkov a spevnených plôch s živičným krytom je
622,13 m2. 
2. Obnova krytu jestvujúcich chodníkov s živičným krytom. Rozsah úpravy je navrhnutý o celkovej výmere 1745,5 m2.
Priečny sklon chodníkov bude zachovaný. 
3. Novostavba chodníka s mlatovým krytom premenlivej šírky 1,50 1,75 m. Začiatok a koniec navrhovanej trasy
chodníka je napojený na jestvujúci chodník. Mlatový kryt bude ohraničený pásom dlažobných kociek šírky 0,125 m
uložených v cementobetónovom lôžku. 
4. Vybúranie jestvujúcich plôch s živičným krytom o výmere spolu 56,1 m2. 
SO 03 VEREJNÉ OSVETLENIE 
Rozsah riešenia: 
Predmetom projektu je návrh sústavy verejného osvetlenia (ďalej len VO) v navrhovanou parku na ulici Ludvika van
Beethovena v Trnave. Projekt rieši nový návrh verejného osvetlenia tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na
osvetlenosť komunikácií, bezpečnosť, krytia a iných požiadaviek týkajúcich sa elektrických častí sústavy za účelom
zníženia energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy na riešenom území.  
Riešených je niekoľko typov osvetlenia podľa funkčnosti a využitia danej časti parku. 
Osvetlenie typ A: 
Osvetlenie chodníkov priľahlých plôch. Štandardné riešenie pre osvetlenie vnútroblokových a parkových časti sídlisk.
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Oceľový stožiar výšky 4 m. 
Osvetlenie typ B: 
Stĺpové svietidlá umiestnené v trávnatej ploche v trase chodníky pri ihrisku s bezpečnostným povrchom z liatej gumy.
Oceľová konštrukcia stĺpového svietidla výšky 2,6 m odolná voči vandalizmu. 
Osvetlenie typu F: 
Zapustené LED svietidlo umiestnené v betónových kruhových sedeniach, celohliníková konštrukcia s antivandalským
vyhotovením. 
SO 04 OPLOTENIE 
Rozsah riešenia: 
Stavebný objekt rieši bezpečnostné oplotenie ako bariéru proti prechodu železničnej trate za detským ihriskom
nachádzajúcim sa medzi zónou pre dospelých a zónou pre mladých s betónovými kruhovými sedeniami. Oplotenie bude
mať výšku 1,5 m a bude pozostávať zo stĺpikov a poplastovaného pletiva z pozinkovaných drôtov zelenej farby. 
SO 05 SADOVNÍCKE ÚPRAVY ZELEŇ  
Rozsah riešenia: 
Výsadbám nových budú predchádzať výruby vyschnutých stromov (7 ks) a odstránenie 155 m2 krov. Výsadby sú
nakomponované tak, aby prioritne spríjemňovali prechod peším a zároveň pôsobili výhľadovo zaujímavo.
Novonavrhované výsadby budú realizované ako dosadby jestvujúcej zelene v riešenom území (stromy, kry, trvalky,
trávy...).
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  425 562,5000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

OIV/2584-2014

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

20.05.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

12
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

4
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.
IČO:  35765607
Zahradnícka 13 , 81107 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 243427212
Email: info@studio21.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  397 570,9000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  4

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Pre vyhodnotenie bola použitá elektronická aukcia.
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 19276-WYP, číslo VVO 236/2013 z 03.12.2013
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

26.05.2014
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