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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: 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 
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 
Parkoviská - Spartakovská 8, Jiráskova 14-16 a ZŠ J. Bottu v Trnave

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky:  Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  Ulice - Spartakovská 8, Jiráskova 14-16 a ZŠ J. Bottu v Trnave
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmet zákazky pozostáva z troch častí a to z realizácie troch parkovísk v Trnave:  
Parkovisko Spartakovská 8 
Parkovisko Jiráskova 14-16 
Parkovisko ZŠ J. Bottu 
Podrobnejší opis je uvedený v prílohe B

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45310000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45311000-0,  45231300-8 

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

Parkovisko Spartakovská 8 
SO 01 Parkovisko 
Realizácia parkoviska s celkovou kapacitou 22 parkovacích miest rozdelených na dve časti : 
- časť 1 so 17 parkovacími miestami 
- časť 2 s 5 parkovacími miestami 
Súčasťou parkoviska je i vybudovanie prístupovej obslužnej komunikácie a menších úsekov chodníkov. Povrch
parkoviska a komunikácie je zo vsakovacej dlažby hr. 8 cm a povrch chodníkov je navrhnutý z betónovej dlažby hr. 6
cm. Zrealizované bude i vodorovné a zvislé dopravné značenie a vybúranie pôvodných plôch v mieste stavby. 
SO 02 Verejné osvetlenie 
Verejné osvetlenie bude zabezpečené pomocou 2 stožiarov v. 8 m, z toho jeden s jedným výložníkom a druhý s dvomi
výložníkmi. Na výložníkoch budú osadené svietidlá s výkonom 100 W. Káblové rozvody budú vedené v zemi a prepojené
na jestvujúci stožiar verejného osvetlenia č.7. 
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SO 03 Sadové úpravy 
Sadové úpravy riešia výrub 2 kríkov a 1 listnatého stromu brániacich realizácii stavebných prác. Následne bude
vysadených 6 ks odrastených stromov z toho 5 ks listnatých a 1 ks ihličnatého. 
Časť prislúchajúcich trávnatých plôch bude obnovená a 1 ks jestvujúceho stromu bude vavetvený na prechodnú výšku. 
 
Parkovisko Jiráskova 14-16 
SO 01 Parkovisko  
Realizácia parkoviska - vybudovanie 22 nových pakovacích miest umiestnených v 2 častiach na ulici Jiráskova. V 1. časti
sa vytvorí 20 nových parkovacích miest pred bytovým domom 14 16 a v 2.časti 2 parkovacie miesta z druhej strany
miestnej komunikácie.  
SO 02 Verejné osvetlenie 
Súčasťou je navrhnuté nové osvetlenie parkovísk pozostávajúce z 2 nových stožiarov verejného osvetlenia výšky 6m.
Tento rozvod je včlenený do jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia s napojením sa v jestvujúcich stĺpoch VO.  
SO 03 Sadové úpravy  
V rámci stavby sa riešia plošné úpravy a obnovy vegetačných plôch upravujúce okolité priestory nových parkovacích
plôch.  
 
Parkovisko ZŠ J. Bottu  
Na dotknutom pozemku bude vybudovaný parkovací pás šírky 5,0 m s 11-timi kolmými státiami šírky 2,5 m. Parkovací
pás bude pripojený na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Prvé státie bude zrealizované na úrovni východného okraja
objektu. Od zelene bude oddelené chodníkom šírky 1,75 m, ukončeným na rohu objektu.  
Dažďové vody z parkovacieho pásu a spevnených plôch okolo objektu školy budú zvedené priečnym sklonom do
navrhovaného odvodňovacieho žľabu.  
Parkovisko bude dopravnou značkou IP16 + E12 a E13 vyhradené pre zamestnancov základnej školy na ulici J.Bottu.
Parkovisko bolo súčasťou projektovej dokumentácie ZŠ J. Bottu Modernizácia školy Zateplenie a výmena obvodových
konštrukcií, vypracovanej ProVia s.r.o. Trnava. 
 
Súčasťou jednotlivých častí zákazky, t. j. všetkých parkovísk sú: 
- geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (overený správou katastra) parkovísk,
vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a vypracovanie plánu užívania verejnej práce pre každé parkovisko, 
-náklady na činnosti v rámci plánu organizácia výstavby.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  114 888,8000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
 
Časť: 1

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 
21.07.2015

V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
13

V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
6

V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 
CS, s.r.o.
IČO:  44101937
Strojárenská , 91702 Trnava
Slovensko
Telefón: +421 2933291
Email: cstt@cstt.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  36 470,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  1
 
Časť: 2

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 
21.07.2015
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V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
13

V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
6

V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 
STAVIS comp s. r. o.
IČO:  35812354
Prokopova 42 , 85101 Bratislava
Telefón: +421 254651111
Email: staviscomp@staviscomp.eu

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  27 764,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  1
 
Časť: 3

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 
21.07.2015

V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
13

V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
6

V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 
STAVIS comp s. r. o.
IČO:  35812354
Prokopova 42 , 85101 Bratislava
Telefón: +421 254651111
Email: staviscomp@staviscomp.eu

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  14 000,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:  Počet mesiacov
Hodnota:  1

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Predmet zákazky bol zadávaný v troch častiach. V oddiely V. sú uvedené zmluvy o dielo, uzavreté z dodávateľmi. Pre
každú časť zákazky bola použitá elektronická aukcia.

VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 
Číslo oznámenia vo VVO: 8481-WYP, číslo VVO 76/2015 z 20.04.2015

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
28.07.2015
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