
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 333236132
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 
Tribúna atletického štadiónu Trnava

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, atletický areál Slávia
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
1.1Predmet zákazky bude realizovaný v športovom areáli Slávia Trnava. Nosnou konštrukciou tribúny je rámová oceľová
konštrukcia s podpernými železobetónovými stĺpmi (12 modulov). Zakladanie je navrhnuté ako pilótové so
železobetónovými pásmi. Tribúna je zastrešená z titánzinkového plechu na drevenom debnení. Stupne tribúny (stupne a
podstupnice) sú navrhnuté z pororoštov. Všetky konštrukcie musia byť povrchovo upravené. Počet miest pre divákov je
440 ks z plastových sedačiek. 
Verejný obstarávateľ požaduje v priestoroch pod tribúnou vybudovať sociálne zázemie (WC ženy, muži, imobilní,
technická miestnosť a sklad) s napojením zariadení na vnútro areálové rozvody inžinierskych sietí (elektro, voda,
kanalizácia), pričom predmetom zákazky sú i jednotlivé prípojky (NN, voda, kanalizácia). Súčasťou je realizácia
spevnených plôch (zámková dlažba), príprava územia (o. i. terénne úpravy, napojenie na technickou infraštruktúru,
organizácia výstavby) a geodetické práce (vytýčenie stavby, inžinierskych sietí a porealizačné zameranie). 
 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 01 Tribúna a zázemí 
SO 01.1 Architektonicko-stavební riešenie 
SO 01.2 Konštrukčné riešenie 
SO 01.3 ZTI 
SO 01.4 Elektroinštalácia silnoprúd 
SO 01.5 Elektroinštalácia slaboprúd 
SO 02 Prípojka vody 
SO 03 Prípojka kanalizácie 
SO 04 Prípojka NN 
SO 05 Spevnené plochy 
SO 06 Príprava územia 
Geodetické práce 
V cene diela budú zahrnuté i náklady za spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (vrátane dielenskej) a za
zariadenie staveniska (POV).

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212200-8 
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Doplnkový slovník: IA01-9 
II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  
SO 01 Tribúna a zázemie 
Objekt tribúna 
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako hlbinné, železobetónové (pilóty 600 mm + základové pásy). Nosnou
konštrukciou tribúny je rámová oceľová konštrukcia podporovaná ŽB stĺpmi. Zastrešenie tribúny je riešené ako pultová
jednoplášťová strecha nezateplená. Stupne tribúny sú tvorené oceľovými profilmi, podkonštrukciou, na ktorú budú
montované oceľové pororošty. Všetky konštrukcie musia byť povrchovo upravené v zmysle projektovej dokumentácie.
Sedačky o počte 440 ks budú plastové. Predmetom zákazky sú i zámočnícke konštrukcie (zábradlia) a klampiarske
výrobky.  
Objekt zázemia 
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako hlbinné, železobetónové pásy a pätky. Podpornou konštrukciou pre zázemie je
navrhnutý rám, kotvený na nosné rámy tribúny. Vložené sú i pomocné a stužujúce profily a profily zavetrenia.
Zastrešenie zázemia sú zo strešných panelov, ktorých jadro tvorí polyuretan. Fasáda zázemia je navrhnutá tiež z týchto
panelov. Vnútorné priečky ako i obklad fasádnych stien a stropov je zo sadrokartónu. Súčasťou sú podlahy, výplne
otvorov (z hliníkových profilov), zámočnícke a klampiarske výrobky a samozrejme úpravy povrchov. Predmetom zákazky
sú i vnútorné rozvod vody a kanalizácie sociálneho zariadenia, elektroinštaláciou silnoprúdu a slaboprúdu v zmysle
projektovej dokumentácie. 
 
SO 02 Prípojka vody 
Objekt bude zásobovaný vodou (úžitkovou) z vlastného zdroja studne prostredníctvom jestvujúcej vodovodnej siete a
novej vodovodnej prípojky. Vodovodní prípojka má dĺžku 16,7 m a bude realizovaná z trubiek PEHD100. Vodomerná
zostava s vodomerom DN 3/4 bude umiestnená vo vnútri objektu. Upozornenie: Objekt bude v prevádzke mimo zimných
mesiacov. 
 
SO 03 Prípojka Kanalizácie 
Na jestvujúcu kanalizáciu bude objekt napojený prípojkami. V objekte je riešená kanalizácia delená. Splašková
kanalizácia bude vyvedená jedným zvodom DN 150, na ktorý je napojená prípojka S1 DN 150, dĺžky 7,0m. Dažďová
kanalizácia je vyvedená dvoma zvodmi, ktoré sú zapojené do prípojok D1 a D2 o dimenzii 150 mm . Dažďová kanalizácia
odvádza zrážkové vody z dvoch strešných zvodov DN125 a z dvoch líniových žľabov na západní (Ž1) a na východní (Ž2)
strane tribúny. Súčasťou je realizácia šácht. 
 
SO 04 Prípojka NN 
Napojenie bude realizované rozšírením jestvujúceho rozvádzača pri objekte telocvične SLAVIA. Vedľa bude osadený
nový stĺpik skriňa s betónovým základom. Z novej rozvodnice povedie prípojka smerom k objektu tribúny a objektu
zázemí. V ňom bude osadené podružné meranie. Prípojka bude realizovaná od rozvádzača v zelenom páse, ďalej
otvoreným výkopom v komunikácii, v zelenom páse, pretláčkou pod komunikáciou a ďalej zeleným pásom vedľa
oplotenia areálu. Súčasťou bude vybudovaná bleskozvodná sústava na tribúne. 
 
SO 05 Spevnené plochy 
Pod a v okolí tribúny bude realizovaná spevnená plocha zámkovou dlažbou, ktorá je 
dimenzovaná na pojazd ľahkých áut. Spádovanie smerom k atletickému oválu, odvodnenie bude riešené pomocou
líniových vpustí. Okraje chodníkov sa spevní chodníkovým obrubníkom ABO 13-10 (100/250/1000) osadeným do betónu
s boční oporou a zapusteným do úrovne krytu. V mieste napojenia plochy zámkové dlažby na jestvujúci chodník medzi
valom s tribúnou a zrealizujú sa schody. Schody budú z betónových prefabrikátov do betónového lôžka. Plochy po
výkopoch prípojok, plochy v okolí zámkovej dlažby a novo spádovaný val budú zahumusované a zatrávnené. Stĺpy
vlajkoslávy budú osadené na nové pozície do betónových pätiek. 
Šikmé svahy valu budú pred osiatím stabilizované sieťovinou. 
 
SO 06 Príprava územia 
Objekt zahŕňa úpravu územia, terénne úpravy, demontáž oplotenia. 
 
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá bolasúčasťou súťažných podkladov. 
Práce, požadované verejným obstarávateľom a v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, 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..
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  389 000,0000 EUR
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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/9759-2013/2574-2014

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

29.05.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

6
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

SOAR, spol. s r.o.
IČO:  36380041
Pri Rajčianke , 01001 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 7232211
Email: soar@soar.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  350 885,8400 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  2

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

Nie
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 17280-WYP, číslo VVO 204/2013 z 18.10.2013
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

04.06.2014
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