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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)    NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.trnava.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Humanizácia obytného  súboru Zátvor – dvor č.2 a dvor č.3
Referenčné číslo: OIV/29823-2016/La

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45236210-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
IA19-3 - Prestavba

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: 
Dvor č. 2  
-SO 01 KOMUNIKÁCIE 
-SO 02 ARCHITEKTÚRA 
-SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY 
-SO 04 VEREJNÉ OSVETLENIE 
Dvor č. 3 
-SO 01 KOMUNIKÁCIE 
-SO 02 ARCHITEKTÚRA 
-SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY 
Súčasťou sú geodetické práce a iné súvisiace práce. Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH:  313 970,0000 EUR
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(v prípade rámcových dohôd – celková predpokladaná maximálna hodnota za celé obdobie trvania rámcovej dohody)
II.1.6)    Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
II.2)    OPIS

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
 
Časť: 1
45233161-5
 
Časť: 2
45233161-5
 
Časť: 3
45112723-9
 
Časť: 4
45316100-6

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, sídlisko Zátvor

II.2.4)    Opis obstarávania:
Dvor č. 2  
Návrh pozostáva z vytvorenia novej komunikácie, rekonštrukcii existujúcich betónových plôch pre športové aktivity,
vytvorenia plôch k herným prvkom. Použité sú rôzne druhy povrchovej úpravy spevnených plôch. Použitý je asfalt,
mlatový povrch, gumenný povrch liaty, alebo lepená gumená kocka pri športových plochách. Pri dopadových plochách
herných prvkov je použitý drobný kameň, okrúhliaky. Bude vytvorená Športová zóna, zóna pre hru starších detí od veku
6 rokov a Oddychová zóna. Realizovať sa bude výsadba 30 listnatých stromov a 1140 kríkov, trvalkový záhon so
zmiešanou výsadbou. Projekt rieši doplnenie jedného svietidla verejného osvetlenia.  
Dvor č. 3 
V návrhu sú zahrnuté spevnené plochy pre hru detí a pod piknikové stoly a dopadové plochy detských herných prvkov.
Návrh pozostáva z vytvorenia ihriska pre najmenšie deti. Povrch celého ihriska je vytvorený na štrkovom lôžku pomocou
liatej gumy v rôznych farbách. Na ploche sa nachádzajú aj vyvýšeniny, kde je umiestnená šmykľavka, tunel. V priehlbine
je umiestnené pieskovisko. Súčasťou návrhu je vytvorenie spevnenej plochy pod piknikové stoly pomocou betónovej
dlažby ukladanej do štrkového lôžka. Vytvorené budú 3 zóny. V návrhu je vytvorená zóna pre hru malých detí, ktorú
tvorí oplotené detské ihrisko s povrchom z liatej gumy a hernými prvkami pre menšie deti, s pieskoviskom a mobiliárom.
Zóna pre hru starších detí je umiestnená na druhej strane chodníka, kde sa nachádza umelý kopec. V jeho blízkosti sa
nachádzajú prvky pre hru starších detí ako pavučia sieť na lozenie a šmykľavka vo svahu s drevenou rampou ako
výlezom. V oblasti je navrhnutá pikniková zóna s posedením. Celkovo navrhujeme na danom území výsadbu 19
listnatých stromov a 90 kríkov. Výsadbu kríkov navrhujeme vo forme strihaného živého plota okolo detského ihriska so
výšky oplotenia z pletiva.  
Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH:  313 970,0000 EUR

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:: 4
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

II.2.14)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť priame rokovacie konanie v zmysle § 116 ZVO pri splnení zákonom
stanovených podmienok. Zdôvodnenia požadovaných dokladov podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
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ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") a v súlade s § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podla § 32 alebo § 152 zákona o verejnom
obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zákona
o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.  
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podla § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podla § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní.  
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný
európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument v editovateľnej
forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný
európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo
riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektornickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o požiadavkách, priebehu sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  06.06.2016 13:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.10.2016

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  06.06.2016 13:30
Miesto:  na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke zástupcu primátora.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie obálok s ponukami, časti Ostatné a následne časti
Kritériá je neverejné, nakoľko bude použitá elektronická aukcia

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Nie

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na
adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava, emailom alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v
Trnave. Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk. Podklady budú poskytnuté osobne kontaktnou
osobou alebo budú zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady prevezme v
pracovných dňoch v čase 08.30 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 15.30 hod., v piatok vždy do 14.00 hod. po vopred
telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I. 1).Písomná žiadosť musí obsahovať: názov
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zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, IČO, 
kontaktnú osobu (meno, mailový a telefonický kontakt).

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.05.2016
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