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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

HLAVIČKA FORMULÁRA
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)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk

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 športového areálu školy, ZŠ Bottova Trnava

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45212221-1

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Rekonštrukcia športového areálu
školy, ZŠ Bottova Trnava, spracovanou firmou BESTPROJEKT, zodpovedný projektant Ing. Dušan Krupala (02/2016). 
Účelom je uskutočniť plánovanú výstavbu moderného športoviska, ktoré v areáli školy doteraz chýba. Uvažovaný umelý
povrch ihriska umožní celoročné využívanie pri minimálnych nárokoch na údržbu. V zmysle projektovej dokumentácie
spracovanej v 02/2016 bude vybudované multifunkčné ihrisko s bežeckým oválom s 3 dráhami, šprintérskou dráhou a
integrovaným sektorom pre skok do diaľky. Povrch multifunkčného ihriska a bežeckého oválu bude z umelého
vodopriepustného polypropylénového materiálu. Prepojenie medzi pavilónom telocvične a športovým ihriskom bude
pomocou spojovacieho chodníka. Za bránami bude záchytné oplotenie z oceľ. stĺpikov a z tkanej nenasiakavej siete. 
Súčasťou zákazky sú práce geodetické ako i všetky ostatné súvisiace práce.

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

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania
Jedna hodnota
187 918,8000 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45112723-9
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Základná škola na Bottovej ulici v Trnave

II.2.4)    Opis obstarávania
Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Rekonštrukcia športového areálu
školy, ZŠ Bottova Trnava, spracovanou firmou BESTPROJEKT, zodpovedný projektant Ing. Dušan Krupala (02/2016).
Účelom je uskutočniť plánovanú výstavbu moderného športoviska, ktoré v areáli školy doteraz chýba. Uvažovaný umelý
povrch ihriska umožní celoročné využívanie pri minimálnych nárokoch na údržbu. V zmysle projektovej dokumentácie
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spracovanej v 02/2016 bude vybudované multifunkčné ihrisko s bežeckým oválom s 3 dráhami, šprintérskou dráhou a
integrovaným sektorom pre skok do diaľky. Povrch multifunkčného ihriska a bežeckého oválu bude z umelého
vodopriepustného polypropylénového materiálu. Prepojenie medzi pavilónom telocvične a športovým ihriskom bude
pomocou spojovacieho chodníka. Za bránami bude záchytné oplotenie z oceľ. stĺpikov a z tkanej nenasiakavej siete. 
Súčasťou zákazky sú práce geodetické ako i všetky ostatné súvisiace práce.

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

04.07.2016
V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:  7
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:  7
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:  1
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:  0
Počet ponúk prijatých elektronicky:  0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:  Nie

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
IČO:  36536245
Dlhá 89/B , 949 01 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Fax: +421 333236400

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Jedna hodnota
291 606,0000 EUR bez DPH

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

12.07.2016
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