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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
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)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:  Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť:  samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Humanizácia obytného  súboru Zátvor – dvor č.2 a dvor č.3 /18.5.2016/
Referenčné číslo:  OIV/29946-2016/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 
-GEODETICKÉ PRÁCE 
Dvor č. 3 
-SO 01 KOMUNIKÁCIE 
-SO 02 ARCHITEKTÚRA 
-SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY 
-GEODETICKÉ PRÁCE

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
313 970,0000 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Humanizácia obytného súboru Zátvor dvor č.2 a dvor č.3 /18.5.2016/
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

 
Časť: 1
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45112723-9
 
Časť: 2
45233161-5
 
Časť: 3
45316100-6

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

II.2.4)    Opis obstarávania
Dvor č.2 je stredný (centrálny) a je riešený ako spoločensko-športový sú v ňom dve jestvujúce asfaltové ihriská, ktoré sa
po rekonštrukcii využijú - jedno po oprave a úprave povrchu liatou gumou bude slúžiť ako multifunkčné ihrisko -
ohradené plotom do výšky 3 m a druhé sa taktiež obnoví na ňom bude povrch z gumených štvorcov a bude slúžiť ako
cvičebná plocha so statickými fit prvkami napr. hrazda, bradlá, tiež dynamickými zdvih (ramená), steper, lavica
(sed,ľah)brucho, voľný beh . 
Okrem toho sa vybuduje stredom dvora centrálny chodník z liateho asfaltu, lemovaný obrubou z dlažby, ktorý kopíruje
vyšliapanú trasu. Na severnej časti vnútrobloku sa vytvorí sa centrálna oddychová zóna spevnené plocha z mlatu s
lavičkami obklopená tieniacimi konštrukciami, novovysadenými stromami, kríkmi a tiež záhonmi trvaliek doplnená
smetnými košmi i stojanom na bicykle. 
Popri stredovom chodníku, ktorý sa vinie stredom celého dvora v blízkom v okolí športových plôch budú umiestnené 
viaceré hracie prvky pre násťročných napr. sieťový kolotoč, dvojhojdačka, tyčový kolotoč, koleso balansovanie, doplní sa
mobiliár lavičky v okolí hracích prvkov, smetné koše i stojan na bicykle. Pod hracie prvky bude plocha upravená
okruhliakmi. Súčasťou prác je inventarizácia drevín s návrhom na ozdravné opatrenia (výrub viacerých stromov zo
zdravotného hľadiska, orezy). Výsadba bude doplnená novou výsadbou v pestrejšej druhovej skladbe. V rámci dvora
pribudne jeden stĺp verejného osvetlenia. 
Dvor č. 3 je v susedstve dvora č.2, plochou menší, charakteristický umelým kopcom, ktorý vymedzuje mieru jeho 
využitia. Pôvodné detské ihrisko (DI) pre deti do 6 rokov sa zdemontuje a bude nahradené novým s povrchom z liatej
gumy, s umelými terénnymi nerovnosťami a novými hracími prvkami, ako napr. kolotoč minilanový, kolotoč sedačkový,
rebrík, pružinová hojdačka, trampolína, pieskovisko. Okrem hracích prvkov budú umiestnené pri DI lavičky a nevyhnutný
mobiliár smetné koše. DI bude ohradené nízkym plotom a lemované zeleňou. Okrem neho budú vo dvore osadené dva
prvky pre staršie deti a to lanový prvok na lezenie s dopadovou plochou z okruhliakov a jeden do svahu kopca (rebrík s
lanom a šmykľavka). V severnej časti dvora pribudnú tri piknikové stoly s lavičkami. 
Po inventarizácii drevín vo dvore sú navrhnuté pestovateľské opatrenia a výruby, spolu s náhradnou výsadbou. 
Súčasťou zákazky sú práce geodetické ako i všetky ostatné súvisiace práce.

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

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.1)    Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená:  Nie

V.1)    Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená:  § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie z dôvodu predloženej iba jednej ponuky. V blízkej budúcnosti bude
vyhlásené nove verejné obstarávanie.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2016
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