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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: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)

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
Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10, Trnava - spracovanie PD
Referenčné číslo:  OIV/29223-2016

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71300000-1

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Projektová dokumentácia RP budovy bude spracovaná rozdelená na 4 samostatné objekty (viď. príloha č. 1a) 1d)) v 
rámci objektu školy: 
1)Základná umelecká škola, kuchyňa, jedáleň a zvyšná časť objektu (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná 
energetická trieda B 
2)Materská škola pre inkluzívne vzdelávanie (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná 
energetická trieda A 
3)Sociálne centrum (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná energetická trieda A 
4)Telocvičňa a výmenníková stanica (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná energetická trieda B

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

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
66 600,00 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10, Trnava - spracovanie PD
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

 
71240000-2
 
71242000-6
 
71320000-7
 
71250000-5
 
71245000-7
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II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  mestský úrad v Trnave

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom bude vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie RP (rekonštrukcie) v požadovanej 
štruktúre a rozsahu, vrátane výkazu výmer a rozpočtu a výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby 
realizácie stavby. Obsah a rozsah vypracovania RP podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok v rozsahu primeranom k predmetu zákazky. Zhotoviteľ bude 
povinný operatívne spolupracovať s obstarávateľom v prípade podania žiadosti o finančný príspevok z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ak by sa vyskytli dodatočné požiadavky resp. korekcie spracovaného RP. 
Projektová dokumentácia RP budovy bude spracovaná rozdelená na 4 samostatné objekty (viď. príloha č. 1a) 1d)) v 
rámci objektu školy: 
1)Základná umelecká škola, kuchyňa, jedáleň a zvyšná časť objektu (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná 
energetická trieda B 
2)Materská škola pre inkluzívne vzdelávanie (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná 
energetická trieda A 
3)Sociálne centrum (novo navrhované v nevyužívaných priestoroch budovy) požadovaná energetická trieda A 
4)Telocvičňa a výmenníková stanica (v súčasnosti využívaná časť budovy) požadovaná energetická trieda B 
Na objekty Materskej školy a Sociálneho centra budú podané žiadosti o finančný príspevok z MPaRV SR, jednou z 
podmienok je návrh opatrení na dosiahnutie energetickej triedy A. 
Samostatne budú riešené objekty parkovísk v areáli školy. Jedno parkovisko vznikne pred hlavnými vstupmi do budovy 
úpravou jestvujúcej betónovej plochy a druhé na opačnej strane budovy v zeleni pre potreby sociálneho centra. 
Súčasťou RP budú aj vizualizácie vonkajších priestorov /4 pohľady/ dotknutých rekonštrukciou.

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:  Áno

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

25.10.2016
V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:  4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:  Nie

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt
IČO:  22644598
Pifflova 1 , 851 03 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kapitán
Telefón: +421 244442825
Email: proka@slovanet.sk

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:  66 600,00 EUR bez DPH
Jedna hodnota
49 230,00 EUR bez DPH

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

26.10.2016
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