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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: Ing. Ľubica Augustínová (do 30.7.2015), Ing. Miroslav Lalík (od 31.7.2015)
Telefón: +421 333236112 / 333236132
Email: lubica.augustinova@trnava.sk; 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 
Humanizácia OS A. Kubinu 22, úprava betónovej plochy za Merkúrom

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:  Obytný súbor A. Kubinu
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Na riešenom území je v súčasnosti spevnená plocha z betónových kociek, využívaná na parkovanie obyvateľov 
priľahlých bytoviek. Zámerom projektu je vybudovať plnohodnotné parkovisko, dopravne ho napojiť na existujúcu sieť
komunikácií (s novým prípojom na Trstínsku cestu) riešiť jeho odvodnenie a osvetlenie. Súčasne sa upraví najbližšie
okolie i priľahlá zelená plocha sadovými úpravami, vrátane náhradnej výsadby. 
Rekonštrukciou plochy sa vytvorí 43 parkovacích miest 2,5x4,5 m a vybudovaný nový výjazd z parkoviska a prístupovej
cesty na Trstínsku cestu. Zmenou organizácie dopravy bude potrebné vybudovať i chodník pre peších paralelný s
Trstínskou cestou. 
Odvodnenie komunikácie a parkoviska je riešené cez uličné vpusty do novej stoky DN 300 a odtiaľ cez odlučovač 
ropných látok do verejnej kanalizácie. Blízke okolie bude upravené novou výsadbou, vedľa parkoviska, pri
novovybudovanom chodníku bude odpočívadlo s lavičkami a záhonmi. Osadené bude trvalé dopravné značenie, zvislé i
vodorovné. Rekonštrukcii budú prechádzať prípravné práce vytýčenie trás inžinierskych sietí (i v mieste náhradnej
výsadby stromov), ich prípadné prekládky či ochrana, výrub stromov, búracie práce. 
Ak sa zrealizuje výrub stromov v čase mimo vegetačného pokoja zhotoviteľ zabezpečí ornitologický prieskum a vykoná
odporúčané opatrenia, ktoré zahrnie do ceny diela. Stavebný objekt sadové úpravy musí realizovať odborná záhradnícka
firma. 
Betónové kocky je na jestvujúcom parkovisku potrebné rozobrať tak, aby sa minimalizovalo ich poškodenie, budú 
uložené na palety a odvezené na miesto uloženia skládku ASA na Zavarskej ceste. 
Súčasťou je aj porealizačné zameranie a geometrický plán územia (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom a
vypracovanie plánu užívania verejnej práce. 
Práce sa budú realizovať v obytnej zóne, v blízkosti detských hracích prvkov, preto je nevyhnutné dôsledne dbať na
bezpečnosť obyvateľov a okoloidúcich, stavbu dostatočne zabezpečiť - oplotením, páskou, prípadne prekrytím výkopov,
náklady na zabezpečenie stavby si zhotoviteľ zahrnie do ceny diela. 
Podrobný popis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii v časti B.1 týchto súťažných podkladov.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 

1/4



Hlavný slovník: 45223300-9 
Doplnkový slovník: IA10-6,  IA34-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3,  45311000-0,  45231300-8,  45112700-2 

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

Technický popis rozsahu zákazky:  
Stavebné objekty: 
-SO 01 Parkovisko 
-SO 02 Dažďová kanalizácia 
-SO 03 Verejné osvetlenie 
-SO 04 Sadové úpravy 
SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská 
Projektová dokumentácia rieši návrh nových spevnených plôch účelových komunikácií a parkovacích státí pre účely
zabezpečenia dostatočného počtu parkovacích miest a pre lepšie zadefinovanie a vvmedzenie plôch pre automobilovú
dopravu, peších a zeleň. 
V návrhu sú komunikácie rozdelené na dve časti. Trasa I. vedie približne v trase pôvodného zjazdného chodníka a
pripája sa na Trstínsku cestu. Pripojenie na Trstínsku cestu je navrhnuté len ako pripojenie s pravým pripojením smerom
do centra. Pripojenie na Trstínsku cestu je navrhnuté so samostatným pripájacím pruhom, pričom sa na tieto účely
využije nevyužitá autobusová zastávka. 
Účelová komunikácia Trasy II. slúži priamo na obsluhu obojstranných kolmých státí. Na jej konci je navrhnuté pripojenie
smerom z jestvujúcej jednosmernej komunikácie Merkúr. 
Pešia trasa pozdĺž Trstínskej cesty bude zachovaná a bude na nej vbudovaný bezbariérový priechod. Pešia trasa vedúca
za nákupným centrom Merkúr smerom k ul. A.Kubinu bude zrekonštruovaná a aj na nej sa bude nachádzať bezbariérový
priechod. Ostatné plochy chodníkov budú vybúrané a budú nahradené krížnym chodníkom, popri ktorom bude
odpočívadlo. 
Objekt spevnených plôch rieši vo svojej časti návrh nových komunikácií, parkovacích státí a chodníkov. Komunikácie sú
rozdelené na dve trasy. 
Trasa I. začína na jestvujúcej ploche zjazdného chodníka a pokračuje priamym smerom až k napojeniu na Trstínsku
cestu na dĺžke trasy 62,0m a šírke 5,50m. Pozdĺž komunikácie vpravo je navrhnutých 5 šikmých státí pod uhlom 60°.
Státia majú šírku 2,50m a dĺžku 5,00m. Za státiami, tiež vpravo, sa nachádza pripojenie Trasy II. Komunikácia križuje
priechodom pre chodcov jestvujúci a navrhovaný peší chodník šírky 2,0m a dĺ. 19,2m. Pred koncom trasy vľavo sa bude
nachádzať pripojenie zjazdného chodníka v šírke jestvujúcej vozovky š. 3,8m. Z pohľadu pohybu vozidiel po križovatke
pripojenie súži len ako pravé pripojenie. Pre pripojenie bude zrealizovaná spevnená plocha po súčasnú komunikáciu
zástavkového pruhu. 
Trasa II. je pripojená na Trasu I. v obojstranných smerových oblúkoch . Je vedená v priamom smere. Za koncami
smerových oblúkov sú navrhnuté obojstranné kolmé státia šírky 2,50m a dĺžky 4,50m. Komunikácia končí napojením na
jestvujúcu účelovú komunikáciu vedúcu okolo nákupného centra Merkúr.  
Trasa pre peších je navrhnutá v šírke 2,00m a vedie od jestvujúceho pešieho chodníka smerom na ulicu A.Kubinu. Popri
chodníku sú navrhnuté dve odpočinkové plochy s lavičkami. 
Všetky priechody pre chodcov sú navrhnuté ako bezbariérové so zapustenou hornou hranu do úrovne vozovky s
varovnými a signálnymi pásmi pre nevidiacich a slabozrakých. 
Komunikácia bude mať povrch z asfaltového betónu, parkovacie státia z betónovej dlažby a chodník je navrhnutý s
povrchom z betónovej dlažby (bez fázy). Chodník na odpočinkovej ploche bude s povrchom z mechanicky spevneného
kameniva (minerálny betón). 
Všetky vonkajšie okraje plôch komunikácie alebo parkovacích státí lemuje zvýšený cestný obrubník. Na okraji medzi
komunikáciou a parkovacími státiami bude uložený zapustený cestný obrubník. Chodníky bude lemovať parkový
obrubník. V miestach priechodov pre chodcov bude cestný obrubník uložený ako úplne zapustený do úrovne vozovky
(bez prevýšenia). 
Okraj komunikácie na styku s jestvujúcou vozovkou na Trstínskej ceste bude zarezaný na šírke 0,5m a bude
odfrézovaná časť v hr. 110mm. V ďalšej šírke 0,5m bude okraj zarezaný a ofrézovaná vozovka v hrúbke 50mm. Týmto
sa zabezpečí preplátovanie nových a pôvodných vrchných konštrukcií vozoviek. Okraj krytu bude opatrený asfaltovou
zálievkou. Pri búracích prácach bude odstránený časť múrika, vybúraný kraj je potrebné vy spraviť.  
Komunikácie, parkovacie státia a chodníky budú mať priečny sklon max. 2,0%. Chodník vzhľadom na bezbariérový
spôsob riešenia pri priechodoch pre chodcov môže mať max. sklon smerom k vozovke 8,0%. 
Návrhom nových spevnených plôch sa čiastočne zmení organizácia dopravy v severnej časti riešeného územia. Trvalým
dopravným značením príde k otočeniu jednosmernej premávky. Preto je potrebné zamedziť nežiaduci pohyb vozidiel po
peších trasách. Z tohto dôvodu budú na chodník umiestené dve cestné zábrany (oceľové stĺpiky) vo vzájomnej šírke
1,6m. Taktiež budú dve zábrany osadené k priechodu pre chodcov za koncom Trasy II. 
SO 02 Dažďová kanalizácia  
Dažďové vody budú z komunikácie a parkovacích plôch vyspádované do uličných vpustov. Pred zaústením do jestvujúcej
kanalizácie budú prečistené v odlučovači ropných látok. Uloženie a trasa kanalizácie je zrejmá z výkresovej časti.  
Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obe strany nesmie byť zastavané ani vysadené
stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií.  
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Uličné vpusty 
Vpusty sú navrhované s odkališťom a kalovým košom pre záchyt kalu a splavenín z komunikácie. Samotné
sprevádzkovanie prípojok sa uskutoční až po skúške tesnosti. Minimálny dovolený sklon kanalizačnej prípojky DN 150 je
1,5%, DN 200mm-1,0%.  
Odlučovač ropných látok  
Dažďové vody z parkovísk budú prečistené v odlučovači ropných látok. Odlučovač ropných látok je osadený v priestore
parkoviska. Odlučovač je navrhovaný tak, aby kvalita prečistených vôd na výstupe z odlučovača nepresiahla množstvo
NEL 0,1 mg/l pri vstupnom znečistení do 1000 mg/l. Objem kalojemu má ORL navrhnutý 2m3.  
Nádrž odlučovača je vyrobená z vodostavebného betónu. Steny sú opatrené náterom odolným voči prieniku ropných
látok.  
Nádrže odlučovača sa ukladajú na vodorovný podkladový betón podľa návodu na zabudovanie. V trávnatej ploche je
navrhnutý betónový poklop s prevýšením nad upravený terén 100mm. Materiál potrubia kanalizácie je navrhovaný z rúr
PVC SN8 v stavebnej dĺžke do 6m. 
SO 03 Verejné osvetlenie. 
Úpravu dopravnej infraštruktúry si vyžiada úpravu verejného osvetlenia. Úprava spočíva v demontáži, výmene za nový
bod VO a prekládku jestvujúceho bodu VO. Pre nové trasy vybudovanie verejného osvetlenia bude vytvorený elektrický
rozvod káblovým vedením, ktorý nahradí pôvodný rozvod VO. 
Bod napojenia pre elektrický rozvod VO bude svietidlo č. 15.1, ktorého sa nedotýka zmena a ukončený bude na VO č.
22. Káblový rozvod je jestvujúci a je pred preťažením a skratom chránený ističom v jestvujúcom RVO podľa STN 2000-
4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-52. Vedenie VO bude uložené v zemnom výkope 350x800 mm pod
spevnenými plochami a vo výkope 350x1200mm pod komunikáciami. Káblové vedenie bude uložené v pieskovom lôžku
min. 100mm a proti poškodeniu bude chránené v dvojplášťovej korugovanej chráničke KF 09090. Pod povrchom bude
uložená červená výstražná fólia. 
Pre VO budú použité osvetľovacie stožiare žiarovo pozinkované vyhotovené v súlade STN 34 8340. Výška je buď
definovaná pôvodným stožiarom alebo je predpísaná na výkrese situácie. V stožiaroch budú použité typizované
svorkovnice v krytí IP44 s tavnými poistkami 10A. Vo svorkovnici nie je možné spojiť viac ako dva káble, preto je nutné
dodržať navrhovanú typológiu rozvodov VO.  
Základy pre stožiare VO budú vyhotovené v dostatočnom prevedení v zmysle platných STN a doporučení výrobcu
stožiarov.  
Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí sa dodržia nasledovné vzdialenosti v zmysle STN 736005, STN 341050,
STN332000-5-52.  
V prípade kríženia s inými inžinierskymi sieťami sa káble budú ukladať do plastových korugovaných chráničiek.  
Pod miestnymi komunikáciami budú uložené v plastových korugovaných chráničkách FXKV 
Všetky zemné práce sa budú vykonávať po vytýčení inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v uvedenej lokalite. Káblové
výkopy sa provizórne zakryjú, aby sa predišlo úrazom 
V prípade, že by pri zemných a búracích prácach prišlo k odokrytiu jestvujúcich oznamovacích alebo elektrických káblov,
tieto sa uložia do prefabrikovaných káblových žľabov.  
SO 04 Sadové úpravy 
Súčasnú plochu tvorí trávnik so vzrastlými stromami. Pri výstavbe parkoviska a komunikácií dôjde k zásahu do
existujúcej zelene a následne k jej redukcii.  
Pred zahájením stavebných prác budú vyrúbané dreviny v nevyhovujúcom zdravotnom stave (1 ks) a neperspektívne
dreviny (2 ks) a dreviny plodiace, ktoré znečisťujú chodník a obmedzujú parkovanie.  
Náhradná výsadba bude pozostávať z 17ks stromov s obvodom kmeňa16/18cm. 
Návrh riešenia 
Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene a osadenie mobiliáru v bezprostrednom okolí navrhovaného parkoviska.  
Navrhované riešenie obsahuje: 
- vyvýšenie koruny na podchodnú výšku, t.j. min. 2,5m na zemou u troch drevín  
- úpravu terénu v okolí koreňového krčku u stromu Betula pendula, u ktorého dôjde k obnaženiu pri odstraňovaní
existujúceho múrika, 
- demontáž existujúcej lavičky, 
- osadenie nových lavičiek a odpadkových košov popri navrhovanom chodníku a tým vytvorenie odpočívadla pre
rezidentov, odpadkový kôš je potrebné ukotviť na základ, hĺbky min. 80 cm. 
- výsadbu stromov veľkokorunných a so stredne veľkou korunou a stromov ihličnatých na novovytvorenej ploche medzi
parkoviskom a navrhovaným chodníkom, ako aj výsadbu stromov v trávnatej ploche popri Trstínskej ceste, pri výsadbe
umiestniť ku koreňom melioračnú hadicu na polievanie a ukotviť stromy kolmi 
- záhonovú výsadbu listnatých opadavých a stálozelených krov popri navrhovanom parkovisku 
- záhonovú výsadbu suchomilných trvaliek a okrasných tráv popri navrhovanom odpočívadle 
- záhradnícka úprava terénu a výsev trávnika. 
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. 
Práce v zmysle projektových dokumentácií parkovísk, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek
verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom
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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..
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  209 179,1300 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/30083-2015

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

14.10.2015
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 

REKOS TT, s.r.o.
IČO:  36704652
Vladimíra Clementisa , 91701 Trnava
Slovensko
Telefón: +421 335514392 / 915777298
Email: kovarovic@stonline.sk

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  153 900,0000 EUR
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 realizované elektronickou aukciou.
VI.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 14833-WYP, číslo VVO 141/2015 z 20.07.2015
VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

19.10.2015
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