
21491 - IPP
Vestník č. 179/2014 - 15.09.2014

 
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 9  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: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

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

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
ZŠ a MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  Ulica A. Kubinu 34 v Trnave
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK
SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je prebudovanie časti priestorov pavilónu C základnej školy pre potreby materskej školy (cca 40
detí).  
Na základe lokalitného programu v MŠ budú navrhnuté tieto priestory: 1 spálňa, 2 triedy, miestnosť učiteliek, sociálne
zariadenie pre 40 detí ( 8 umývadiel s pol nohou, 8 WC kombi a sprcha rekonštrukcia jestvujúcich soc. zar.), WC
učiteliek a chodba. Do MŠ bude samostatný vstup, budú realizované dve rampy pre prípad umiestnenia postihnutých
detí. Predmetom zákazky je realizácia elektrických rozvodov v priestoroch navrhnutej rekonštrukcie, demontáž a spätná
montáž radiátorov, výmena okien, podláh, maľby a nátery v zmysle projektovej dokumentácie. 
-Stavebná časť 
-Zdravotechnika 
-Ústredné vykurovanie 
-Elektroinštalácie  
Úžitková plocha:330,20 m  
Plocha rámp:34,40 m 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto
súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa
vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť
nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.
z..

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214100-1 
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Doplnkový slovník: IA13-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45232424-0,  45262520-2,  45310000-3,  45330000-9,  45331100-7,  45421100-5,  45431000-7,
45442100-8 

II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  

PD rieši prebudovanie časti priestorov pavilónu C základnej školy pre potreby materskej školy (cca 40 detí).  
Na základe lokalitného programu v MŠ sú navrhnuté tieto priestory: 1 spálňa, 2 triedy, miestnosť učiteliek, sociálne
zariadenie pre 40 detí ( 8 umývadiel s pol nohou, 8 WC kombi a sprcha), WC učiteliek a chodba. Teplá voda len pre
sociálne zariadenie detí sa bude pripravovať elektrickým bojlerom z dôvodu, že v jestvujúcich priestoroch nie sú rozvody
teplej vody. V ostatných priestoroch MŠ do umývadiel je privedená len studená voda. Do MŠ bude samostatný vstup.
Oddelenie novonavrhovaných priestorov MŠ od priestorov ZŠ na základe lokalitného programu sa zrealizuje 2 pevnými
mrežami, v jednej z nich budú zrealizované otváravé dvere šírky 100 cm. V rámci prestavby hlavne sociálneho zariadenia
sa zrealizuje aj obnova všetkých priestorov MŠ. Z dôvodu že ZŠ navštevujú postihnuté deti, na základe lokalitného
programu investora sa vybudujú dve rampy pre prípad umiestnenia postihnutých detí aj v MŠ.  
 
Prestavba priestorov na materskú školu bude pozostávať: 
-búracie práce 
- vybudovanie 2 rámp pre postihnuté deti pri hlavnom vstupe a v átriu 
- oprava vonkajšieho schodiska do átria 
- výmena drevených okien a drevenej zasklenej steny v zádverí plastové výrobky 
- zateplenie štítovej steny fasádnym polystyrénom hr. 100 mm 
- vybudovanie nového sociálneho zariadenia pre 40 detí 
- vybudovanie sociálneho zariadenia pre učiteľky v terajšej miestnosti upratovačky 
- nové povrchové úpravy (obklady, maľba stien, podlahy, nátery dverí a zárubní a zasklených stien) 
- osadenie 2 predeľovacích mreží, z ktorých 1 bude aj s dverami 
- výmena (osvetlenia + rozvody) na chodbe, kabinete, WC personálu a v sociálnom zariadení detí  
- renovácia radiátorov ( demontáž, prepláchnutie, pretesnenie, nové nátery a ventily, montáž) 
- montáž nových radiátorových krytov na chodbe, spálni a triedach 
- nové rozvody ZTI v sociálnom zariadení detí 
- nové ležaté rozvody z 1.poschodia s napojením na zvislú zvod kanalizácie na prízemí 
- napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov na jestvujúci ležatý rozvod 
- osadenie elektrického bojlera pre zabezpečenie teplej vody do soc. zariadenia detí. 
Súčasťou predmetu zákazky sú  
-naloženie a odvoz vybúraných hmôt a sute na certifikovanú skládku 
-všetky náklady spojené s likvidáciou odpadu 
-vyčistenie priestorov dotknutých realizovanými prácami 
-všetky ostatné súvisiace práce, vyplývajúce z predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  76 921,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

OIV/30713-2014

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

09.09.2014
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

3
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

AGROSTAV Trnava, a. s.
IČO:  31416195
Priemyselná , 91701 Trnava
Slovensko
Telefón: +421 335511369
Email: info@agrostavtrnava.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  75 880,0000 EUR
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Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  2

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Vyhodnotenie bolo prostredníctvom elektronickej aukcie
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 12632-WYP, číslo VVO 125/2014 z 30.06.2014
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

11.09.2014
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