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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Trenčín
IČO:  00312037
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Dagmar Kopačková, tel.: +421 0911 179 604, e-mail: dagmar.kopackova@trencin.sk - za opis
predmetu zákazky - JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk- za proces
verejného obstarávania
Telefón: +421 326504265
Email: marta.sokolikova@trencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.trencin.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
 Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín
Referenčné číslo:  UP-VO/43679/2019

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45236250-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
 
Predmetom plánovanej prestavby a celkovej revitalizácie je verejné priestranstvo mestskej časti Sihoť v Trenčíne.
Záujmový priestor predstavuje polouzavretý vnútroblok obytného súboru za hotelom Magnus, vymedzený ulicami
Šoltésovej, Považská a Gagarinova. Rozsiahle rovinaté územie o výmere takmer 1 ha zaberajú predovšetkým trávnaté
plochy s roztrúsenými krovitými výsadbami, dostatočne zastúpené porasty vzrastlej zelene, asfaltová podúrovňová
športová plocha, torzá niekoľkých detských ihrísk a ich dosluhujúcich zariadení, sústava chodníkov, spevnených plôch a
pozostatky drobnej architektúry.  
 
 
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti: 
1 časť: Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín - stavebné práce 
2 časť: Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín - hracie prvky a drobná architektúra 
3 časť: Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín - sadovnícke úpravy 
 
Bližšie v SP.

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  3

II.1.7)    Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
451 087,19 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín: 1. časť - stavebné práce
Časť č.:  1.

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45236000-0
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45233161-5
 
45112711-2
 
45342000-6
 
45311000-0
 
45310000-3
 
31527200-8
 
34928500-3
 
45316100-6

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  k.ú. Trenčín, C-KN parcela č. 1531/1, č.1531/301, č. 1531/304, č. 1531/305
zastavaná plocha a nádvorie

II.2.4)    Opis obstarávania
1. časť zákazky zahŕňa: 
 
SO 001 Búracie práce 
SO 002 Spevnené plochy a komunikácie 
SO 003 Oplotenie detského ihriska 
SO 007 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN verejné osvetlenie 
 
Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady. 
 
Predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti, a z tohto dôvodu potrebná súčinnosť úspešných uchádzačov všetkých
troch častí, pretože jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa. Predpokladaná dĺžka trvania celej
zákazky, tzn. všetkých jej častí spolu je 7 mesiacov. Presný časový harmonogram vykonania jednotlivých častí
(nadväznosť a prelínanie sa jednotlivých častí) upresní verejný obstarávateľ úspešným uchádzačom jednotlivých častí
pred samotnou realizáciou zákazky. 
 
Dĺžka trvania tejto časti zákazky je podľa súťažných podkladov 3,5 mesiaca. Keďže prednadstavenie Výzvy na
predkladanie ponúk v časti II.2.7 Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody umožňuje zadať iba celé číslo v
mesiacoch, uviedli sme dĺžku trvania zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk v dňoch - 105 dní (čo by malo
zodpovedať dĺžke 3,5 mesiaca). 
 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a SP.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  IROP-PO4-SC431-2017-16

II.2.14)Doplňujúce informácie
Operačný program: IROP 
Spolufinancovaný fondom:Eur. fond reg.rozvoja 
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín: 2. časť - hracie prvky a drobná architektúra
Časť č.:  2.

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
43325000-7
 
37535200-9
 
45112723-9
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37410000-5
 
37535270-0

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  k.ú. Trenčín, C-KN parcela č. 1531/1, č.1531/301, č. 1531/304, č. 1531/305
zastavaná plocha a nádvorie

II.2.4)    Opis obstarávania
2. časť zákazky zahŕňa: 
SO 004 Pergola 
SO 005 Pieskovisko 
SO 006 Hracie prvky a parkový mobiliár 
 
Pri nasledujúcich komponentoch hracích prvkov a mobiliáru je prípustná rozmerová odchýlka 3 % z dôvodu funkčnosť a
bezpečnosti: 
 
- Cross trainer (prvok na aeróbny tréning) 
- Air walker (prvok na precvičovanie dolných končatín) 
- Chest (prvok na precvičovanie hrudných a ramenných svalov) 
- Dip bar (prvok na precvičovanie chrbta ramien a paží) 
- Squat spring (prvok na precvičovanie rovnováhy) 
- Leg press (prvok na precvičovanie všetkých svalov dolných končatín) 
- Street workout L (zostava na precvičovanie celého tela) 
- Halo (multifunkčná herná zostava) 
- activity tower šmykľavka 
- dog hojdačka 
- iodine kolotoč pre 3 osoby 
- kids tramp detská zabudovaná trampolína 
- halo swing dvojhojdačka 
- lavička s operadlom 
- celooceľový odpadkový kôš 
- informačná tabuľa 
 
Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady. 
 
Predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti, a z tohto dôvodu potrebná súčinnosť úspešných uchádzačov všetkých
troch častí, pretože jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa. Predpokladaná dĺžka trvania celej
zákazky, tzn. všetkých jej častí spolu je 7 mesiacov. Presný časový harmonogram vykonania jednotlivých častí
(nadväznosť a prelínanie sa jednotlivých častí) upresní verejný obstarávateľ úspešným uchádzačom jednotlivých častí
pred samotnou realizáciou zákazky. 
 
 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a SP.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  IROP-PO4-SC431-2017-16

II.2.14)Doplňujúce informácie
Operačný program: IROP 
Spolufinancovaný fondom:Eur. fond reg.rozvoja 
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
 
Časť: 3

II.2.1)    Názov
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín:3. časť - sadovnícke úpravy
Časť č.:  3.

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
77300000-3
 
77310000-6
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II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  k.ú. Trenčín, C-KN parcela č. 1531/1, č.1531/301, č. 1531/304, č. 1531/305
zastavaná plocha a nádvorie

II.2.4)    Opis obstarávania
3. časť zákazky zahŕňa: SO 008 Sadovnícke úpravy 
 
Predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti, a z tohto dôvodu potrebná súčinnosť úspešných uchádzačov všetkých
troch častí, pretože jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa. Predpokladaná dĺžka trvania celej
zákazky, tzn. všetkých jej častí spolu je 7 mesiacov. Presný časový harmonogram vykonania jednotlivých častí
(nadväznosť a prelínanie sa jednotlivých častí) upresní verejný obstarávateľ úspešným uchádzačom jednotlivých častí
pred samotnou realizáciou zákazky. 
 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ požaduje, aby sa jesenné cibuľoviny vysádzali v čase mesiacov október
a/alebo november v kalendárnom roku, a Objednávateľ podľa aktuálneho počasia určí Zhotoviteľovi presný termín
začiatku výsadby jesenných cibuľovín. Predmet zmluvy je súčasťou komplexnej dodávky zákazky a Objednávateľ nevie v
tejto chvíli presne určiť začiatok plnenia tejto zmluvy a z tohto dôvodu v prípade, že nebude možné kontinuálne popri
ostatných prácach na plnení predmetu zmluvy vysadiť jesenné cibuľoviny, ktoré je potrebné vysadiť v mesiacoch
október a/alebo november, tak sa práce prerušia do obdobia kým bude možné jesenné cibuľoviny vysadiť, pričom sú
zmluvné strany povinné takéto prerušenie ako aj opätovné začatie prác zaznamenať v pracovnom denníku. 
 
Objednávateľ pri plnení predmetu zmluvy požaduje od Zhotoviteľa aby v zmysle výkaz výmeru a projektovej
dokumentácie vysadil trávnik v mieste plnenia tak, aby v termíne plnenia stihol novovysadený trávnik prvý krát po
výsadbe aj pokosiť. To znamená, že Objednávateľ požaduje vysadenie trávnika aj s pokosením. 
 
Dĺžka trvania tejto časti zákazky je podľa súťažných podkladov 1,5 mesiaca. Keďže prednadstavenie Výzvy na
predkladanie ponúk v časti II.2.7 Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody umožňuje zadať iba celé číslo v
mesiacoch, uviedli sme dĺžku trvania zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk v dňoch - 45 dní (čo by malo zodpovedať
dĺžke 1,5 mesiaca). 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a SP.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  IROP-PO4-SC431-2017-16

II.2.14)Doplňujúce informácie
Operačný program: IROP 
Spolufinancovaný fondom:Eur. fond reg.rozvoja 
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.1)    Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
 
Časť: 1
Časť č.:  1.
Názov:  Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín: 1. časť - stavebné práce

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

16.11.2020
V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:  4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:  4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:  0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:  0
Počet ponúk prijatých elektronicky:  4

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa
landart s. r. o.
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IČO:  44158840
Zlatovská 2193/33 , 911 05 Trenčín
Slovensko
Telefón: +421 902922454
Email: info@zahrady-landart.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:  246 568,67 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 202 083,33 EUR bez DPH
 
Časť: 2
Časť č.:  2.
Názov:  Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín: 2. časť - hracie prvky a drobná architektúra

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

16.11.2020
V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:  2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:  2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:  0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:  0
Počet ponúk prijatých elektronicky:  2

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa
Intersystem EU s.r.o.
IČO:  46186123
Dukelská 295/34 , 014 01 Bytča
Slovensko
Email: weberova@intersystemeu.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:  153 904,13 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 116 832,50 EUR bez DPH
 
Časť: 3
Časť č.:  3.
Názov:  Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín: 3. časť - sadovnícke úpravy

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

16.11.2020
V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:  3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:  3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:  0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:  0
Počet ponúk prijatých elektronicky:  3

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa
landart s. r. o.
IČO:  44158840
Zlatovská 2193/33 , 911 05 Trenčín
Slovensko
Telefón: +421 902922454
Email: info@zahrady-landart.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:  50 614,39 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 50 833,33 EUR bez DPH

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

18.11.2020
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