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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

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

Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Béreš, Ing.
Telefón: +421 333236134
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
Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta,  Trnava
Referenčné číslo:  OIV/31567-2016

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233162-2

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Členenie stavby na objekty 
V rámci výstavby predmetnej stavby bude mať stavba nasledovné členenie na objekty : 
- SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov 
- SO 02 Verejné osvetlenie 
- SO 03 Sadové úpravy, 
pričom súčasťou sú geodetické práce a ostatné súvisiace práce a dodávky.

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

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
432 597,00 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta, Trnava
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

 
45316110-9
 
44212321-5

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Trnava, Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta, Trnava

II.2.4)    Opis obstarávania
Cestička pre chodcov a cyklistov, navrhnutá na rekonštrukciu, sa nachádza v západnej časti mesta Trnava. Prístup na
cestičku je zabezpečený z ulice Kamenná cesta a Kamenný mlyn. Jedná sa o líniovú dopravnú stavbu. Vzhľadom na

1/2



jestvujúce územie, jestvujúce parcelné hranice a miestny význam navrhovanej stavby, bol navrhnutý len jeden variant
umiestnenia cestičky pre chodcov a cyklistov. Cestička pre chodcov a cyklistov, navrhnutá na rekonštrukciu, je
umiestnená v intraviláne mesta, v jestvujúcom priestore, vyhradenom pre predmetnú stavbu. V súčasnosti sa v trase
navrhovanej cestičky nachádza jestvujúca cestička pre chodcov a cyklistov. Súčasná cestička je z hľadiska bezpečnosti v
nevyhovujúcom stave. V určitých miestach je povrch zvlnený, pľuzgierový, poprepadávaný a čiastočne aj bez vrchnej
živičnej vrstvy. Záhonové obrubníky miestami úplne absentujú. Cestička v súčasnosti nevyhovuje ani po stránke
šírkových parametrov. Šírka cestičky sa pohybuje od 2,2 po 2,7 m. Pre spoločné vedenie chodcov a cyklistov je potrebná
minimálna šírka 3,0 m. Pri rekonštrukcii je potrebné odstrániť aj nevyhovujúce podkladové vrstvy. Z uvedených dôvodov
vedenie mesta rozhodlo o kompletnom odstránení súčasnej a vybudovaní novej cestičky v novej polohe na hranici
ochranného pásma lesoparku vo vzdialenosti 2,5 m od jeho okraja resp. minimálne 2,5 m od stredu kmeňov stromov
nachádzajúcich sa na okraji lesoparku. Cestička sa tak dostane ďalej od frekventovanej komunikácie, zvýši sa
bezpečnosť a pás zelene medzi cestičkou a komunikáciou bude slúžiť na zabezpečenie odvodnenia komunikácie,
umiestnenia nového verejného osvetlenia a zvislého dopravného značenia. Pôvodná cestička bude odstránená a cestná
priekopa zatrávnená. Cestička sa bude nachádzať v katastrálnom území mesta Trnava. 
Členenie stavby na objekty. V rámci výstavby predmetnej stavby bude mať stavba nasledovné členenie na objekty : 
- SO 01 Cestička pre chodcov a cyklistov 
- SO 02 Verejné osvetlenie 
- SO 03 Sadové úpravy, 
pričom súčasťou sú geodetické práce a ostatné súvisiace práce a dodávky.

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
Názov:  Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta, Trnava
Zákazka/časť je pridelená:  Áno

V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy

25.10.2016
V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:  9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:  Nie

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa
CESTY NITRA, a.s.
IČO:  34128344
Murgašova6 6 , 949 78 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Rác
Telefón: +421 376920500
Email: headoffice@cestynitra.sk

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:  432 597,00 EUR bez DPH
Jedna hodnota
296 037,91 EUR bez DPH

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

26.10.2016
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