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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Augustínová
Telefón: +421 333236101
Email: lubica.augustinova@trnava.sk 
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://ww.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
Pravý odbočovací pruh z Ul. T. Vansovej na Ul. J. Bottu v Trnave
Referenčné číslo:  OIV/31657-2016/Ag

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233120-6
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia
IA34-8 - Rozšírenie

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom riešenia zákazky je vybudovanie rozšírenia miestnej komunikácie o odbočovací jazdný pruh pred križovatkou
Ul. T. Vansovej a J. Bottu, s tým súvisiaca rekonštrukcia autobusovej zastávky, rekonštrukcia chodníka pre peších,
súčasťou sú tiež prekládky vzdušného vedenia NN a jeho nahradenie káblovým rozvodom uloženým v zemi, ochrana
slaboprúdových káblov, prekládka troch stožiarov a kabeláže CSS a potrebné terénne úpravy. Doplní sa nový prístrešok
na AZ. V rámci sadových úprav sa odstráni vzrastlý strom, jeden sa vysadí a jeden bude presadený a upraví sa výsadbou
zasiahnutý trávnik.

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

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
99 947,50 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Pravý odbočovací pruh z Ul. T. Vansovej na Ul. J. Bottu v Trnave
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

 
45233161-5
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia
 
45311000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
IA04-8 - Vonkajší
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45316212-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia
 
45213315-4

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Trnava, Ul. T. Vansovej, Ul. J. Bottu

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmet zákazky pozostáva v doplnení vybudovaní pravého odbočovacieho pruhu k jestvujúcej komunikácii na Ul.T.
Vansovej, pred križovatkou s Ul. J.Bottu v Trnave a rekonštrukciou autobusovej zastávky. V súvislosti s týmto zámerom
je potrebné vykonať nevyhnutné stavebné úpravy na dotknutých inžinierskych sieťach. Rozsah predmetu zákazky je
riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Pravý odbočovací pruh z Ul. T. Vansovej
na U. J. Bottu v Trnave, spracovanou firmou ARGUS-DS s.r.o. Trenčín (zodpovedný projektant Ing. Igor Ševčík), ktorá je
priložená k týmto súťažným podkladom. Predmet zákazky je riešený v šiestich stavebných objektoch v nasledovnej
skladbe : 
SO 01 Komunikácia 
SO 02 Sadové úpravy 
SO 03 Preložka NN 
SO 04 Preložka a ochrana SLP 
SO 05 Preložka CSS 
SO 06 Mobiliár 
Záber riešenia: betónová vozovka : 353 m2, zámková dlažba - chodníky pre peších 291 m, plocha zelene - zatrávnenie:
70 m2 
Súčasťou zákazky sú geodetické ako i všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

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:  Nie

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 - dôvodom zrušenia je nesúlad (rozpor) údajov v oznámení použitom ako
výzva na predkladanie ponúk na uverejnenie zverejnenom vo vestníku č.155/2016, zo dňa 11.8.2016 pod č. 12072-WYP
a súťažných podkladov v bode A.2, Podmienky účasti uchádzačov - v zmysle § 57, ods. (2). Vo výzve nie sú uvedené
všetky požiadavky pre splnenie podmienok účasti uchádzačov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch - v zmysle §
40, ods. (1) nesmú byť podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v rozpore s
podmienkami účasti uvedenými v súťažných podkladoch, ak sú tam uvedené. 
 
V blízkej budúcnosti bude na uvedený predmet zákazky opätovne obdobným spôsobom vyhlásené verejné obstarávanie
- postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.09.2016
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