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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: Ing. iroslav Lalík
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 
Humanizácia OS Linčianska v Trnave

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:  Obytný súbor Linčianska v Trnave
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je zrekonštruovanie pôvodných chodníkov s doplnením prepojovacích nových chodníkov, vytvorenie
nových odpočinkových plôch so sedením s príslušným mobiliárom, realizácia novej trasy cyklochodníka, rekonštrukcia
verejného osvetlenia a doplnenie novej zelene. Riešené územie sa nachádza v centre Obytného súboru Linčianska v
Trnave. Realizované budú stavebné objekty: 
SO 01 Spevnené plochy, chodníky, cyklochodník, SO 02 Verejné osvetlenie, SO 03 Sadové úpravy a SO 04 Mobiliár.
Súčasťou sú geodetické práce, POV a dočasné dopravné značenie. 
Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle realizačného projektu, ktorý bol súčasťou 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..

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233161-5 
Doplnkový slovník: IA13-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233162-2,  45236000-0,  45311000-0,  45316100-6 

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

SO 01 spevnené plochy, chodníky, cyklochodník  
Predmetom tohto stavebného objektu je rekonštrukcia pôvodných chodníkov pre peších. Vo výkrese č. 1 (situácia
súčasného stavu) sú vyznačené kritické miesta, kde je potrebná výmena nielen krytu, ale aj vyspravenie betónového
podkladu. Je nevyhnutné zrealizovať sondy v jestvujúcich spevnených plochách a pri jestvujúcich obrubníkoch a
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následne zvážiť demontáž jestvujúcich spevnených plôch alebo len lokálnu úpravu. Rozsah bude upresnený pri realizácii
stavby, po odkrytí asfaltovej krycej vrstvy chodníkov. Miesta, kde je chodník prepadnutý (napr. prechod teplovodu a
pod.) je potrebné odstrániť aj betónový podklad a urobiť nové podkladové vrstvy. V mieste návrhu novej okružnej in-
line korčuliarskej trasy bude pôvodný asfalt odstránený a nahradený novým asfaltobetónom. 
Jestvujúce chodníky budú doplnené novými dláždenými odpočinkovými plochami a tiež budú doplnené nové
prepojovacie chodníky. Úplne novým prvkom v tomto riešenom území je trasa cyklochodníka z červeného asfaltobetónu.
V mieste priameho kontaktu chodníka pre peších a cyklochodníka sú navrhnuté vodiace línie pre ľudí so zrakovým
postihnutím.  
SO 02 verejné osvetlenie 
Nové verejné osvetlenie bude pripojené na existujúce rozvody verejného osvetlenia v danej lokalite. Pôvodné stožiare
budú nahradené novými stožiarmi, ktoré sa presunú bližšie ku chodníkom. Nové stožiare budú výšky 4 m so svetelnými
zdrojmi 1x70W, IP 43/23. Vzdialenosť stožiarov bude cca 25 m. Rozvody budú realizované káblom CYKY 5Cx10. Všetky
stožiare budú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoločného výkopu s napájaním káblom.
Zemný pásik bude umiestnený min. 10 cm pod alebo vedľa káblového vedenia NN. Stožiare VO budú ukotvené v zemi
betónovým základom rozmerov 0,55 x 0,55 x 1,2 m. Káble osvetlenia budú uložené v hĺbke 80 cm v pieskovom lôžku
zhora kryté betónovými doskami (pokiaľ nebudú v káblovode) a výstražnou fóliou.  
SO 03 sadové úpravy 
V zmysle projektovej dokumentácie, časť SO 03 Sadovnícke úpravy budú v riešenom území vysadené nové stromy,
kríky, trvalkové záhony a obnovená plocha trávnika.  
Na asanáciu sú navrhované iba kríkové porasty v celkovej výmere cca 50 m2.  
SO 04 Mobiliár 
V riešenom území sa nachádzajú lavičky a odpadkové smetné koše, ktoré je treba odstrániť. Nahradené budú novým
mobiliárom rovnakého, resp. podobného typu ako sú osadené v už zhumanizovanej druhej polovici obytného súboru
Linčianska. Lavičky, smetné koše a stojany pre bicykle sú navrhnuté s vysoko mechanickou odolnosťou a odolnosťou
proti poveternostným vplyvom a vandalizmu. V rámci stavebného objektu mobilár je navrhnuté aj osadenie troch hracích
prvkov pre najmenšie deti s dopadovou plochou len v podobe trávnika a jeden kus atypickej kruhovej lavičky s
operadlom okolo vzrastlého jestvujúceho stromu. Alternatívou 1 atypickej kruhovej lavičky je možné umiestnenie 4
typových lavičiek s operadlom do kruhu. 
SO 05 Plán organizácie výstavby (POV), dočasné dopravné značenie 
Súčasťou predmetu zákazky sú i geodetické práce (zameranie stavby, porealizačné zameranie, bližšie časť B.2. bod 4.5)
realizované autorizovaným geodetom, realizácia sond, prípadne realizačný projekt, ak bude pre uchádzača potrebný.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  198 342,0000 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/7326-2014

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

02.07.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

4
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

1
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:  183 380,4000 EUR
Bez DPH

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Vyhodnotenie ponúk bolo realizované prostredníctvom elektronickej aukcie.
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 
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Číslo oznámenia vo VVO: 6491-WYP, číslo VVO 78/2014 z 22.04.2014
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

04.07.2014
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