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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: Mgr. Renata Gregušová, Ing. Dušan Béreš
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: renata.gregusova@trnava.sk; dusan.beres@trnava.sk; 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 
Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica, 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, Hviezdoslavova ulica
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je realizácia stavby Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica, Trnava. Rozsah predmetu zákazky je 
riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica, 
Trnava (03.2014), spracovanou firmou Atelier DOKA, Horné Bašty 1, Trnava, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. 
Stavba zahŕňa tieto objekty: 
SO 01a komunikácie a spevnené plochy 
SO 01b architektúra a lokalitný program 
SO 02 odvodnenie komunikácie 
SO 03 verejné osvetlenie,iluminácia,vianočná výzdoba, 
SO 04 slaboprúdové vonkajšie rozvody 
SO 05 mobiliár 
SO 06 zeleň v ostrovoch,výsadba stromov, 
Súčasťou predmetu zákazky budú aj nevyhnutné zemné práce, potrebné pre vykonanie archeologického výskumu.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233120-6 
Doplnkový slovník: IA13-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233260-9,  45316110-9,  45232400-6,  45231400-9 

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

Predmetom zákazky je realizácia stavby Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica, Trnava. Rozsah predmetu zákazky je
riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova ulica,
Trnava (03.2014), spracovanou firmou Atelier DOKA, Horné Bašty 1, Trnava, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavba zahŕňa tieto objekty:  
SO 01a komunikácie a spevnené plochy 
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SO 01b architektúra a lokalitný program 
SO 02 odvodnenie komunikácie 
SO 03 verejné osvetlenie,iluminácia,vianočná výzdoba, 
SO 04 slaboprúdové vonkajšie rozvody 
SO 05 mobiliár 
SO 06 zeleň v ostrovoch, výsadba stromov 
Komunikácie a spevnené plochy 
Hviezdoslavova ulica bude riešená ako obslužná kategórie D1 a C4,5. 
Pre spracovanie projektovej dokumentácie bola vybratá varianta stredovej komunikácie s pozdĺžnym
parkovaním,obojstranným chodníkom a obojsmernou cyklodráhou. 
Súčasťou riešenia bude nevyhnutná časť križovatky s Hollého ulicou a križovatky s Pekarskou ulicou. 
Výškové usporiadanie bude bezobrubníkové s odvodnením ulice pozdĺžnym obojstranným odvodňovacím žľabom s
odvodňovacími uličnými vpusťami. 
Na strane rozhrania parkoviska a chodníkov bude zvýšený obrubník 80 mm. 
Pri obnove povrchov ulice budú odstránené všetky podkladné konštrukcie priestorov a budú nahradené novými
konštrukciami. 
Búracie práce budú počítané podľa návrhu projektanta spriemerovane podľa podkladov vykonaného prieskumu podložia
a podkladných vrstiev. 
Prieskum bol vykonaný stavebnou firmou na základe objednávky mesta Trnava. 
Prieskumné sondy v počte podľa návrhu projektanta komunikácií a spevnených plôch. 
Chodníky budú riešené z betonovej dlažby 250/500/80 mm bielo lávovej grafitovej farby ,kladené kolmo na fasády
súboru historických budov. 
Cyklodráha bude zo žuly 240/500/80 mm.  
Pozdĺžne parkovisko bude z čadičovej dlažby zo skládky mesta zo Šrobárovej ulice 250/300/100 mm,270/500/100 mm a
podobných rozmerov kladená pozdĺžne. 
Deliace pásy ohraničujúce miesta parkoviska budú z bielej žuly 200/500/100 mm. 
Stredová komunikácia z dlažobných štiepaných kociek syenit s hornou hranou rezanou tryskanou 100/100/80 mm
tmavosivej farby kladené do vejárov s vypuklým oblúkom smerom k východu. Obrubníky budú žulové sivé 150/250/1000
mm z hornej strany rezané v oblúkoch 150/250/500 mm. Obrubníky v častiach dočasného ukončenia Hollého ulice a
Halenárskej ulice budú cestné betónové 150/250/1000. Odvodňovací žľab bude z dlažobných kociek syenitových
150/150/150 mm štiepaných zo zdrojov mesta Trnava. Pešie prechody budú z betónových dlažieb bielych 250/500/80
mm v častiach prechodov budú dlažobné kocky kladené na strih.  
Varovné a signalizáčné dlažby pre nevidiacich a slabozrakých budú vo farbe antracitovej z betónovej dlažby. 
Vonkajšie osvetlenie ,iluminácia, vianočná výzdoba 
Súčasné osvetlenie bude demontované a nahradené novými svietidlami typového radu historizujúcich kópií, platných pre
historické priestory kategórie A pamiatkovej rezervácie Trnava. 
Podzemné rozvody sú nové. 
Vianočná výzdoba bude riešená v štyroch polohách tak, ako i v súčasnosti. 
K nosičom bude privedený nový prívod podzemnými NN káblami. Vertikálne bude 
prívod zasekaný do fasád objektov skryte za strešnými zvodmi. 
Slaboprúdové vonkajšie rozvody 
Slaboprúdové vonkajšie rozvody budú riešenie novými rozvodmi TT IT s novými podzemnými šachtami a pripokládkami
chráničiek podľa požiadaviek správcov ostatných záujemcov v území. V projekte je stanovený spôsob pripoloženia. 
Odvodnenie komunikácie, kanalizácia, vodovod, plyn 
Bude riešené novými typovými cestnými vpusťami umiestnenými v odvodňovacom kanáli vedenom obojstranne pozdĺž
Hviezdoslavovej ulice. Cestné vpuste budú zaústené do verejnej kanalizácie 
Zeleň ostrovov a výsadba stromov 
V priestore sa počíta s úpravou tvarov, spádovania a ohraničenia zelených ostrovov. Ostrovy budú ohraničené
betónovými obrubníkmi zvýšenými oproti okolitým spevneným plochám o 50 mm. Ohraničenie bude realizované z
betónových obrubníkov zo stredne opracovaného granitu 100x140x500 mm. 
Výsadba stromov bude realizovaná v rámci zelených ostrovov na severnej strane 
ulice v počte piatich kusov. 
Mobiliár a drobná architektúra 
Mestský mobiliár Hviezdoslavovej ulice bude typizovaný, vyrábaný na základe historických predlôh schválených pre
použitie v historickom jadre mesta v priestoroch kategórie A podľa schváleného územného plánu centrálnej mestskej
zóny mesta Trnava. 
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 doplnené zákonom č.
158/2001 Z. z., 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., zákon č. 7/2010 Z. z. a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..
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Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  495 807,0000 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/30145-2014

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

18.09.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

4
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

2
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

CS, s.r.o.
IČO:  44101937
Strojárenská 5487 , 91702 Trnava
Slovensko
Telefón: +421 2933291
Email: cstt@cstt.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  513 084,3500 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 

Bez použitia elektronickej aukcie.
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 10907-WYP, číslo VVO 114/2014 z 13.06.2014
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

24.09.2014
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