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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: Bc. Marcela Branišová
Telefón: +421 333236145
Email: marcela.branisova@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://trnava.sk

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

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh:  samospráva

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

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Projektová dokumentácia - realizačný projekt stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ul. Trnava"

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71200000-0

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie realizačný projekt stavby " Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Štefánikova ul. Trnava", ktorej predmetom je vykonanie geodetického zamerania, vypracovanie
architektonickej štúdie, ktorá bude po schválení Krajským pamiatkovým úradom Trnava ako orgánom štátnej správy a
po pripomienkovaní, podkladom pokračovania prác na ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a vyhotovenie
realizačného projektu.

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

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
23 333,33 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Mesto Trnava, Mestský úrad, Trhová 3, 917 71 Trnava

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie realizačný projekt stavby Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Štefánikova ul. Trnava, ktorej predmetom je vykonanie geodetického zamerania, vypracovanie
architektonickej štúdie, ktorá bude po jej schválení Krajským pamiatkovým úradom Trnava ako orgánom štátnej správy
a po pripomienkovaní, podkladom pokračovania prác na ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, a vyhotovenie
realizačného projektu. 
Vypracovaná projektová dokumentácia má byť v rozsahu: 
a) Geodetické zameranie územia vrátane overenia existencie polohy, výšky a technického stavu inžinierskych sietí a
prípojok a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii. Súčasťou návrhu spevnených plôch je aj realizácia 10
prieskumných sond z dôvodu stanovenia hrúbok a druhu materiálov búracích prác. Presné zloženie podkladových vrstiev
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bude vydokladované fotodokumentáciou a písomným vyhodnotením. Po zrealizovaní sond sa vykonajú okamžité zásypy
a preasfaltovanie kvôli bezpečnosti chodcov a vozidiel. Termín dodania v termíne max do 60 kalendárnych dní odo dňa
účinnosti zmluvy 
 
b) Architektonicko dispozičná štúdia, ktorá má slúžiť na overenie optimálneho architektonického, dispozično-
prevádzkového, konštrukčného a materiálového riešenia stavby. Bude zároveň slúžiť aj ako podklad pre spracovanie
projektu pre stavebné povolenie. 
Termín dodania je max. 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy ( vypracovanie v elektronickej forme na CD/DVD) 
 
c) Realizačný projekt pre účely vydania stavebného povolenia vypracovaný v súlade s vybraným návrhom podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č.
543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny, Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k predmetu zákazky a Vyhlášky č.
532/2002 Z. z. 
Termín dodania zákazky je max. do 120 kalendárnych dní od dňa účinnosti zmluvy. Projekt má byť dodaný v
elektronickej forme na CD nosiči + 6 pare. 
Minimálny rozsah čiastkových plnení: 
súhrnnú technickú správu, 
architektonicko-stavebná časť 
architektúra 
stavebný objekt spevnené plochy (komunikácie, chodníky) 
stavebný objekt inžinierske siete 
stavebný objekt verejné osvetlenie 
stavebný objekt iluminácia 
stavebný objekt vianočná výzdoba 
stavebný objekt mobiliár a drobná architektúra 
stavebný objekt sadové úpravy, zeleň 
stavebný objekt studňa zdroj vody, závlaha 
stavebný objekt pitná fontána 
stavebný objekt požiarna ochrana, požiarne hydranty 
stavebný objekt kamerový systém 
stavebný objekt WIFI a prípojky informačných technológií 
stavebný objekt ponorné energetické stĺpiky 
stavebný objekt pilomat 
odvodnenie povrchov a striech objektov 
 
d) Výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby, ktorý bude obsahovať: 
poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 
posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov, 
sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska. 
 
Súčasťou dokumentácie bude aj návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle §12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v
znení nesk. predpisov, plán organizácie výstavby a náklady stavby rozpočet a výkaz výmer

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:  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.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
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24.10.2016
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