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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 918800448
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Fax: +421 333236400
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://trnava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://josephine.proebiz.com
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
územná samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP - Trnava Industrial Park
Referenčné číslo: 35370/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213150-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP Trnava Industrial Park II obnova vnútorných
priestorov objektu okrem vykurovania, ktoré rieši len vyregulovanie jestvujúcej vykurovacej sústavy. Rekonštrukcia
pozostáva aj z dispozičných zmien jestvujúcich priestorov. Stavebná časť okrem týchto zmien rieši hlavne obnovu
vnútorných povrchových úprav. Dokumentácia rieši kompletnú výmenu rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie okrem
bleskozvodu a slaboprúdu. V roku cca 2012 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia obnova vonkajších fasád, ktorá
pozostávala zo zateplenia obvodového a strešného plášťa, z výmeny jestvujúcich výplní otvorov za plastové a taktiež
realizáciu nového bleskozvodu.
Predmetom zákazky je aj výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice. .
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Priemyselná ulica a Mikovíniho ulica v Trnave, areál TTIP - Trnava Industrial Park
v Trnave.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP Trnava Industrial Park II obnova vnútorných
priestorov objektu okrem vykurovania, ktoré rieši len vyregulovanie jestvujúcej vykurovacej sústavy. Rekonštrukcia
pozostáva aj z dispozičných zmien jestvujúcich priestorov. Stavebná časť okrem týchto zmien rieši hlavne obnovu
vnútorných povrchových úprav. Dokumentácia rieši kompletnú výmenu rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie okrem
bleskozvodu a slaboprúdu. V roku cca 2012 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia obnova vonkajších fasád, ktorá
pozostávala zo zateplenia obvodového a strešného plášťa, z výmeny jestvujúcich výplní otvorov za plastové a taktiež
realizáciu nového bleskozvodu.
Predmetom zákazky je aj výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice. .
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: Nie
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)

OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.1)

Časť č.: 1
Názov: Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP - Trnava Industrial Park
Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená: § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V lehote na predkladanie ponúk bola predložená len jedna ponuka, zároveň ponuka presiahla predpokladanú hodnotu
zákazky.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.10.2018
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