
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 

 
                 

                                                                  Číslo: 21 
                    
 
 
Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa:  24.04.2017 
 
  
 
Názov materiálu: Obnova  amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy - časť: vonkajšie 

sedenie      
           
Obsah materiálu:  -  dôvodová správa 

- príloha č. 1 – objednávkový formulár 
 
Návrh na uznesenie:    
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove    
                     
                                                                                                                                                     
schvaľuje 
 
 

a) zámer na pokračovanie obnovy amfiteátra v Trebišove – časť: vonkajšie sedenie 
s predpokladanou hodnotou 22 665,82 EUR bez DPH; 27 198,98 EUR s DPH, 
 

b) verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie nákupu zariadenia 
a stavebných prác  bežne dostupných na trhu s názvom - Obnova amfiteátra 
v Trebišove; pokračovanie obnovy - časť: vonkajšie sedenie s predpokladanou hodnotou 
vo výške 27 198,98 EUR s DPH, ktoré bude zrealizované s využitím elektronického 
trhoviska podľa prílohy č.1 tohto uznesenia. 

 
 
Predkladá:   PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracoval:    Ing. Ladislav Valiska- Timečko, poverený zastupovaním   
                      vedúceho oddelenia výstavby a majetku 
 
 
 
V Trebišove, dňa 18.4.2017 
 
                                                                                               predkladateľ 
                                               
                                               



Dôvodová správa 
 

Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy - časť vonkajšie sedenie 
 
 
Na výjazdovom rokovaní vlády dňa 4. novembra 2015 v Trebišove boli Mestu Trebišov 
pridelené vládou SR účelovo viazané finančné prostriedky. Mesto získalo dotáciu  vo výške 
85.000 eur na obnovu amfiteátra.  Obnovou  priestoru amfiteátra  mesto poskytne zvýšenie 
komfortu návštevníkom  nielen počas rôznych kultúrno – spoločenských  a športových 
podujatí , mestských slávností , ale aj celoročne pri trávení voľnočasových aktivít.  Obnova 
priestoru amfiteátra pozostáva z prekrytia pódia a vonkajšieho sedenia.  Na prekrytie pódia 
bola vysúťažená cena za stavebné práce v hodnote 50.600,68 € s DPH. Mesto plánuje v II. 
etape zrealizovať vonkajšie sedenie (osadenie 94 ks lavičiek).  Výška finančných prostriedkov 
vyčlenená na vonkajšie sedenie – 27 198,98 € s DPH. Nákup zariadenia a s tým spojené 
stavebné práce (ukotvenie sedenia) budú uskutočňované na základe bežnej dostupnosti na 
trhu s využitím elektronického trhoviska.  

 
Technická špecifikácia vonkajšieho sedenia: 
Dĺžka lavičky 1500 mm 
Šírka lavičky 500 mm 
Výška lavičky 600 mm 
lavička pozostáva zo sedacej časti – tvrdé dubové drevo prierez 120/40 mm, betónových 
bočných segmentov, lavička je bez opierky,   
lavičky budú osadené do spoločných útvarov po 4 ks v dvoch sekciách.                                                         

 
Spracoval Ing. Ladislav Valiska-Timečko 
Dňa 18.4.2017 

    
  

 
 
    

 
 



Príloha č. 1                                                                                                         

Objednávkový formulár 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Mesto Trebišov 
M. R. Štefánika 862/204 
075 25 Trebišov 
IČO:   00 331 996 
DIČ:   202 077 3590 
 

2. Názov predmetu zákazky:  

 
Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy – časť: 
vonkajšie sedenie 
 

3. Kľúčové slová: 
parková lavička 
 

4. CPV kódy: 
39113600-3 – Lavičky 
45112000-5 – Výkopové zemné práce a presun zemín 
60000000-8 -  Dopravné služby 
 

5. Druh zákazky (nehodiace sa prečiarknúť): 
- zákazka na dodanie tovaru 
- zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
- zákazka na poskytnutie služieb  

 
6. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

 
Predmetom zákazky je dodávka lavičiek a s tým súvisiacich stavebných prác - 
ukotvenie. 
 

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 
Hĺbenie jám v hornine tr. 3 súdržných – ručným 
náradím 

m3   10,08 

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným 
náradím v hornine tr. 3 

m3   10,08 

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 s prehodením sypaniny 

m3   10,08 

Zhotovenie lavice stabilnej bez zabetónovania 
nôh so zhutnením sypaniny 

ks   94 

Parková lavička s betónovými segmentami, bez 
opierky, materiál dub, s kotviacimi tŕňami 

ks   94 

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske 
úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého 
presunu 

t   35,28 

Dĺžka lavičky cm   150 



Šírka  lavičky cm   50 
Výška lavičky cm   60 
     
Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 
Lavička má betónové bočné segmenty na 
dvoch nohách, čím sa dosiahne väčšia 
stabilita lavičky. 

 

Materiál na vrchnú časť lavičky   tvrdé dubové drevo, prierez 12/4 cm v počte 3 kusov 
Povrchová úprava dreva  lazurovací lak 
Lavička do exteriéru áno 

 
8. Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 
Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním lavičiek a s tým súvisiacich stavebných 
prác - ukotvenie vrátane dopravy. 
Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály  a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty 
kvality  a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi. 
Dodávateľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok  a 
stavebný denník. 
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby. 
Dielo je financované z  prostriedkov poskytnutých Úradom vlády SR. 
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe objednávateľom schváleného a podpísaného Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vypracuje dodávateľ. 
Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela.  
Názov Upresnenie 
Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi potvrdenie 
príslušného súdu (nie staršie ako 3 mesiace) alebo aktualizačný údaj 
zo Zoznamu hospodárskych subjektov o tom, že nie je 
v reštrukturalizácii. 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok s možnosťou 
uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 
500 € a využitia inštitútu odstúpenia 
od zmluvy. 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný 
aktualizovaný rozpočet. 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok s možnosťou 
uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 
500 € a využitia inštitútu odstúpenia 
od zmluvy. 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi min. 2 referencie 
súvisiace s rovnakým  alebo podobným predmetom zákazky za 
predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia zákazky v celkovej hodnote 
min. 20 000 €. 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok s možnosťou 
uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 
500 € a využitia inštitútu odstúpenia 
od zmluvy. 

 
9. Zmluvné podmienky: 

1) Miesto plnenia zmluvy:  
Štát: Slovensko 
Kraj: Košický 
Okres: Trebišov 
Obec: Trebišov 
Ulica a číslo: mestský park 



2) Čas / lehota plnenia zmluvy: do 45 dní od účinnosti zmluvy 
3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:  

Jednotka: dielo 
Požadované množstvo: 1 

4) Maximálna výška zdrojov: 27 198,98 € s DPH  
5) Druh všeobecných zmluvných podmienok: zmluva o dielo 
6) Druh financovania: 

Zákazka je/nie je financovaná zo zdrojov EÚ 
 

10. Kritéria ponuky:  
Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky s DPH. 
 

11. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk: 
Dátum a čas vyhlásenia: .......................... 
Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: min. 14 dni od vyhlásenia 
zákazky. 

 
 
V Trebišove, dňa 18.04.2017 

 
 

Spracovali: Ing. Ladislav Valiska-Timečko, poverený vedením oddelenia majetku a výstavby 
                   Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 
 


