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INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765463
Email: investicie@piestany.sk
Fax: +421 337765444
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.piestany.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.4.

II.1.5.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rozšírenie parkovacích plôch - športová hala Piešťany
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: p. č. 5826/6, 5826/5 v k. ú. Piešťany ( pri novobudovanej
športovej /basketbalovej/ hale a futbalovom štadióne )
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia rozšírenia parkovacích plôch o 41 miest (povrch z asfaltového betónu), ktoré je riešené
na existujúcej spevnenej asfaltovej ploche, ktorej rozšírenie zasahuje aj mimo terajšie spevnené plochy. Plocha nového
parkoviska bude lemovaná cestnými obrubníkmi s prevýšením 10 cm oproti povrchu plochy. Zo strany existujúcich
unimo buniek a terénnych schodov bude zrealizovaný chodník zo zámkovej dlažby, ktorý v mieste vjazdu bude
bezbariérovo upravený, t.j. znížený na úroveň parkoviska. Odvodnenie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch
bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do nových uličných vpustov - typových z betónových prefabrikátov,
opatrených liatinovou mrežou s nálevkou a košom na zachytávanie nečistôt. Uličné vpusty budú zaústené do kanalizácie,
ktorá je takisto predmetom zákazky. Do uličných vpustov budú osadené vložky na zachytávanie ropných látok. Súčasťou
zákazky je aj realizácia vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia. Podrobný popis stavebných prác a
dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný v nasledovných projektových dokumentáciách:
1.)pod názvom: Rozšírenie parkovacích plôch športová hala Piešťany - SO 01 Rozšírenie parkovacích plôch, ktorú
spracoval OSA ateliér s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad (zodpovedný projektant Ing. Mäsiarčik Bohuslav
autorizovaný stavebný inžinier) s dátumom 05/2014;
2.)pod názvom: Rozšírenie parkovacích plôch športová hala Piešťany - SO 02 Odkanalizovanie parkovacích plôch, ktorú
spracoval OSA ateliér s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad (zodpovedný projektant Ing. Peter Nemec autorizovaný
stavebný inžinier) s dátumom 05/2014;
3.)pod názvom Parkovisko ul. Kuzmányho, Piešťany projekt organizácie dopravy pred futbalovým štadiónom v
Piešťanoch, ktorý spracovala spoločnosť ARGUS-DS s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín (zodpovedný projektant Ing.
Igor Ševčík autorizovaný stavebný inžinier) s dátumom 03.12.14
Súčasťou projektových dokumentácií sú aj položkové výkazy výmer, ktoré spolu s projektovými dokumentáciami sú
súčasťou súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
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II.2.
II.2.1.

Hlavný slovník: 45233220-7, 45233320-8, 45233161-5, 45233222-1, 44912400-0, 45233221-4, 34922100-7,
34928470-3, 45232400-6
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Realizácia rozšírenia parkovacích plôch o 41 miest (povrch z asfaltového betónu) riešeného na existujúcej spevnenej
asfaltovej ploche, ktorej rozšírenie zasahuje aj mimo terajšie spevnené plochy. Predmetom diela je aj: Vykonanie
lemovania plochy nového parkoviska cestnými obrubníkmi s prevýšením 10 cm oproti povrchu plochy. Zo strany
existujúcich unimo buniek a terénnych schodov zhotovenie chodníka zo zámkovej dlažby, ktorý objednávateľ požaduje v
mieste vjazdu bezbariérovo upraviť, t.j. znížený na úroveň parkoviska. Odvodnenie prístupovej komunikácie a
parkovacích plôch zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do nových uličných vpustov - typových z betónových
prefabrikátov, opatrených liatinovou mrežou s nálevkou a košom na zachytávanie nečistôt. Zaústenie uličných vpustov
do kanalizácie, je takisto predmetom diela. Osadenie vložiek do uličných vpustov na zachytávanie ropných látok.
Súčasťou diela je aj realizácia vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia.
Celkový rozsah diela je spracovaný v projektovej dokumentácii:
- pod názvom: Rozšírenie parkovacích plôch športová hala Piešťany - SO 01 Rozšírenie parkovacích plôch, ktorú
spracoval OSA ateliér s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad (zodpovedný projektant Ing. Mäsiarčik Bohuslav
autorizovaný stavebný inžinier) s dátumom 05/2014;
- pod názvom: Rozšírenie parkovacích plôch športová hala Piešťany - SO 02 Odkanalizovanie parkovacích plôch, ktorú
spracoval OSA ateliér s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad (zodpovedný projektant Ing. Peter Nemec autorizovaný
stavebný inžinier) s dátumom 05/2014;
- pod názvom Parkovisko ul. Kuzmányho, Piešťany projekt organizácie dopravy pred futbalovým štadiónom v
Piešťanoch, ktorý spracovala spoločnosť ARGUS-DS s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín (zodpovedný projektant Ing.
Igor Ševčík autorizovaný stavebný inžinier) s dátumom 03.12.14.
Predmet diela je vymedzený položkovými rozpočtami, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť zmluvy o dielo č. 2951507
(4903.5050024PVA) ako prílohy č. 1, č. 2 a č. 3.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 60 709,6200 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.3.
IV.3.1.

Druh postupu
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
525/2015

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
24.09.2015
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
8
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
Osloboditeľov , 04017 Košice
Slovensko
Telefón: +421 908774139
Email: marcel.balz@eurovia.sk
Fax: +421 245644237
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 57 139,8500 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%): 20

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
VI.4.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 12799-WYP, číslo VVO 119/2015 z 18.06.2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
25.09.2015
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