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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: Mgr. Renata Gregušová, Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236135 / 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:  samopráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia
Referenčné číslo:  31119-2016

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45236210-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
IA13-5 - Rekonštrukcia

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúceho detského ihriska v oplotenom areáli AŠK Slávia Trnava. Detské 
ihrisko bude rozdelené na územia podľa vekových kategórií, čomu je prispôsobený aj návrh hracích prvkov. Ihrisko pre 
najmenšie deti bude čiastočne oplotené nízkym plotom, aby sa zabránilo vybehnutiu detí na priľahlú dráhu určenú pre 
chodcov, cyklistov, korčuliarov a bežcov. V strede bude vytvorený centrálny kopec, okolo ktorého je navrhnutý detský 
okruh z liatej gumy a k nemu priľahlý vnútorný chodník zo žulových kociek. Vodný prvok je navrhovaný ako hmlová 
tryska nad povrchom z bezpečnostného gumového EPDM. Popri jestvujúcej bežeckej dráhe budú osadené fitnes 
zariadenia rôzneho zamerania precvičovania.

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

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
160 130,47 EUR bez DPH

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

Kód NUTS: 
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Trnava, Hajdóczyho ulica, športový areál AŠK Slávia Trnava

II.2.4)    Opis obstarávania
Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného
projektu Rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia , spracovanej firmou 2ka, s.r.o., Dlhé nad
Cirochou, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k týmto súťažným podkladom. 
Celkové riešené územie má rozlohu 2697 m2. Návrh riešenia ihriska a fitparku uvažuje s konceptom "detského okruhu",
okolo ktorého sa združujú detské aktivity postupne sa rozvíjajúce podľa veku. Samotný okruh je tvorený dráhou s
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gumovým liatym bezpečnostným povrchom vyspádovaným do okolitého terénu a vnútorným chodníkom zo žulových
kociek, ktoré po vnútornom obvode plynule prechádzajú do zatrávnenia. V blízkosti susednej správcovskej budovy je
navrhované ihrisko pre najmenších. Bude oplotené nízkym plotom (výška 1000 mm) a osadené hracími prvkami pre
najmenších (do 3 rokov). Ďalšia časť je určená najmä pre deti predškolského a skorého školského veku - so šmýkalkou,
hojdačkami a ďalšími primeranými prvkami. Nasledujú prvky pre staršie deti a mládež, pričom ihrisko plynule prechádza
do fitparku - na užšej časti riešenej lokality. V centrálnej časti je ihrisko riešené ako oddychová zóna so zazelenenou
terénnou modeláciou - kopcom, vodným prvkom a novovysadenými stromami. Vodný prvok je navrhovaný ako hmlová
tryska nad povrchom z bezpečnostného gumového podkladu. Zeleň je v lokalite navrhovaná principiálne troma typmi -
nové stromy v centrálnej časti, kríková zeleň vo forme živého plotu a popínavá zeleň popri stene budovy na severnej
strane ihriska. Kríková zeleň vo forme živého plotu má čiastočne funkciu bariéry medzi ihriskom a priľahlým existujúcim
chodníkom (cyklisti, bežci, chodci). Predmetom dokumentácie je aj vonkajšie osvetlenie na stĺpoch, napojenie a
ovládanie osvetlenia, napojenie a ovládanie vodného prvku. Osvetlenie bude napájané z najbližšieho jestvujúceho
stožiara VO (viď situačný výkres). Vodný prvok bude napájaný z podružného rozvádzača RTi, ktorý bude napojený z
jestvujúceho elektromerového rozvádzača RE, ktorý je umiestnený na fasáde budovy atletického klubu AŠK Slávia. 
Meranie elektrickej energie bude umiestnené v samostatnom elektromerovom rozvádzači RE, umiestnenom na hranici
pozemku, prístupný z verejného priestranstva. V rekonštruovanom ihrisku je navrhovaný vodný prvok hmlová tryska. 
Bude napojený na verejný vodovod prítomný v území podľa projektu ZTI. 
Súčasťou zákazky sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán, vyhotovené odborne spôsobilým geodetom
a vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby 
- 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
Názov:  Rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia
Zákazka/časť je pridelená:  Áno

V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy

22.09.2016
V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:  2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:  0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:  0
Počet ponúk prijatých elektronicky:  0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:  Nie

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa
ŠPORTFINAL s. r. o.
IČO:  44149671
Mokráň záhon 4 , 821 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 911511593

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:  172 157,00 EUR bez DPH
Jedna hodnota
160 130,47 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

28.09.2016
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