
REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová;Ing. Zuzana Kyselicová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Intersystem EU s.r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 46186123
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Dukelská
Číslo: 295/34
Mesto/Obec: Bytča
PSČ: 01401
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  Zmluva č. 400/2020 - Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 II.
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  11.06.2020
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Cieľom humanizácie obytného súboru Vodáreň v
rozsahu dvorov č. 2 je dosiahnuť vytvorenie podmienok pre pasívnu a aktívnu rekreáciu a šport obyvateľov obytných
domov. Zrealizované dielo sa nachádza na území o rozlohe 5 121 m2. Rozsah zákazky je zrealizovaný podľa projektovej
dokumentácie, spracovanej projekčnou kanceláriou Architekti Šercel Švec, s.r.o. a požiadavkami objednávateľa
uvedenými v prislúchajúcich súťažných podkladoch. 
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: 
SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY + TERÉNNE ÚPRAVY, CHODNÍKY A HRACIE PRVKY 
PS-01.01 architektúra 
PS-01.02 dažďová kanalizácia 
SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE 
PS-02.01 prepočet a návrh verejného osvetlenia 
PS-02.02 elektroinštalácia 
SO-03 SADOVÉ ÚPRAVY 
PS-03.01 dendrologický prieskum  
PS-03.02 sadové úpravy 
SO-04 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR 
PS-04.01 architektúra 
PS-04.02 statika 
SO-05 OCHLADZOVACÍ VODNÝ PRVOK 
PS-05.01 architektúra 
PS-05.02 vodovodná prípojka + rozvody vody a inštalácia 
PS-05.03 kanalizačná prípojka 
PS-05.04 elektrická prípojka + elektroinštalácia
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Humanizácia obytného priestoru v rozsahu spracovanej projektovej
dokumentácie.
Miesto dodania:  Zastavané územie obce a je súčasťou dvora bytových domov Okružná ulica č. 7- 17 v Trnave.
Vymedzené je v projektovej dokumentácii hranicou riešeného územia a zahŕňa časť parcely číslo 5327/6 v katastrálnom
území Trnava.
Cena bez DPH:  248 881,04 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  25.10.2020
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  122
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Verejná
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práca bola vykonaná v požadovanej kvalite v zmysle platných STN a v rozsahu ustanovení uzatvorenej zmluvy o dielo
cčz: 400/2020 zo dňa 11.06.2020 a Dodatkov č. 1 cčz: 815/2020 zo dňa 27.08.202 a č. 2 cčz: 1605/2020 zo dňa
21.10.2020.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 22160-IPP, číslo VVO 127/2020 z 16.06.2020
Dátum vyhotovenia referencie:  11.11.2020
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