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OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

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

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta, V. etapa výstavby, sektory 10,11,12.

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia stavby Skládka komunálneho odpadu - IV. etapa výstavby. 
Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Skládka komunálneho odpadu
- V. etapa výstavby, spracovanou firmou .A.S.A s. r. o., Praha , zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček
(12/2015).  
Predmetom zákazky je rozšírenie skládkového priestoru pre trvalé ukladanie odpadov, ktorý nie je nebezpečný v rozsahu
troch sektorov. 
Rozšírenie skládky a ostatné stavebné objekty využívané pre odpadové hospodárstvo sú navrhnuté podľa platných
zákonných predpisov a technických noriem s využitím skúseností spoločnosti .A.S.A. s výstavbou a s prevádzkou skládok
odpadov. 
Výstavba rozšírenia skládky je vyvolaná potrebou ďalšieho priestoru pre možnosť ukladania komunálnych odpadov.
Bude možné využiť existujúce inžinierske siete, zariadenia objektov, monitorovacích objektov a komunikácií. V súčasnej
dobe je postavená a využívaná I.-IV. etapa skládky komunálneho odpadu na ploche cca 7,1 ha. Predmetom realizácie je
vybudovanie V. etapy, plocha telesa skládky V. etapy je cca 2,24 ha. Skládka bude komunikačne nadväzovať na súčasný
areál skládky.  
Záujmové územie sa nachádza cca 1,5 km východne od zastavanej časti mesta Trnava. Lokalita skládky je na
katastrálnom území Trnava cca 0,85 km severovýchodne od štátnej cesty č. III/05131 Trnava-Zavar. Stavba je
pôdorysne obdĺžnikového tvaru umiestnená v areáli jestvujúcej zabezpečenej skládky. Súčasťou zákazky sú i všetky
ostatné súvisiace práce.

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45222110-3 
Doplnkový slovník: IA34-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233226-9,  45311000-0 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
OIV-2343/2016

IV.2.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
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Číslo oznámenia vo VVO: 2930-WYP, číslo VVO 24/2016 z 04.02.2016
IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia

02.02.2016

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Zrušenie postupu zadávanie zákazky
VI.2.    Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky

Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ má za to, že v čase už predložených ponúk sa vyskytli dôvody (nejednoznačné zadefinovanie
požiadaviek súvisiacich s registrom konečných užívateľov uvedených v súťažných podkladoch), pre ktoré nemožno od
verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, keďže sa zistilo porušenie tohto zákona,
ktoré by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, týkajúceho sa (prípadneho) výberu
subdodávateľov (v zmysle splnenia § 45 ods. 10) uchádzačmi ohľadom na výšku cien subdodávok respektíve výšku cien
za dielo uvedených v ponukách predložených uchádzačmi.

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
26.02.2016
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