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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.

II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany - Bodona - III. etapa
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Bodona, p. č. 1505/1, 1505/4, 1505/5, 1505/108, 463 v k. ú.
Piešťany
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia účelovej komunikácie v dvoch trasách - trasy P5 (dĺžky 96,08 m a šírky 4,5 m) a trasy
B (dĺžky 98,38 m a šírky 5,5 m) z asfaltobetónovým povrchom, vybudovanie kolmých parkovacích státí pre 105
osobných automobilov (z toho 1 miesto pre telesne postihnutých) zo zámkovej dlažby hr. 80 mm, realizácia prístupových
chodníkov zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, realizácia odvodnenia komunikácie, parkoviska a chodníkov do uličných
vpustov a odvedenie zrážkovej vody do vybudovanej dažďovej kanalizácie, realizácia dvoch miest pre kontajnery
komunálneho odpadu v rámci parkovacích miest (pre BD sekciu F pre 12 kontajnerov a pre BD sekciu I pre 10
kontajnerov). Súčasťou zákazky je aj preložka verejného osvetlenia a trvalé dopravné značenie.
Podrobný popis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný v nasledovných
projektových dokumentáciách:
1.) v projektovej dokumentácii pod názvom: BYTOVÉ DOMY PIEŠŤANY Bodona III. etapa, SO 12 PARKOVACIE A
ODSTAVNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, ktorú spracoval VG PROJEKT s.r.o., Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany
(zodpovedný projektant Ing. Vladimír Gajdošík autorizovaný stavebný inžinier) v 11.2014;
2.) v projektovej dokumentácii pod názvom: BYTOVÉ DOMY PIEŠŤANY Bodona III. etapa, VEREJNÉ OSVETLENIE, ktorú
spracovala spoločnosť e4 spol. s r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany (zodpovedný projektant Ing. Slavomír Vislocký
autorizovaný stavebný inžinier) v 11/2014.
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
Hlavný slovník: 45233220-7, 45233320-8, 45233161-5, 45233222-1, 44912400-0, 45233221-4, 34922100-7,
34928470-3, 34993000-4, 45232400-6
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
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Predmetom zmluvy je realizácia účelovej komunikácie v dvoch trasách - trasy P5 (dĺžky 96,08 m a šírky 4,5 m) a trasy B
(dĺžky 98,38 m a šírky 5,5 m) z asfaltobetónovým povrchom, vybudovanie kolmých parkovacích státí pre 105 osobných
automobilov (z toho 1 miesto pre telesne postihnutých) zo zámkovej dlažby hr. 80 mm, realizácia prístupových
chodníkov zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, realizácia odvodnenia komunikácie, parkoviska a chodníkov do uličných
vpustov a odvedenie zrážkovej vody do vybudovanej dažďovej kanalizácie, realizácia dvoch miest pre kontajnery
komunálneho odpadu v rámci parkovacích miest (pre BD sekciu F pre 12 kontajnerov a pre BD sekciu I pre 10
kontajnerov). Súčasťou zákazky je aj preložka verejného osvetlenia a trvalé dopravné značenie.
Celkový rozsah diela je spracovaný v projektovej dokumentácii pod názvom: BYTOVÉ DOMY PIEŠŤANY Bodona III.
etapa, ktorá je rozdelená do nasledovných stavebných objektov:
1.) SO 12 PARKOVACIE A ODSTAVNÉ PLOCHY, CHODNÍKY - projektovú dokumentáciu spracoval VG PROJEKT s.r.o.,
Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany zodpovedný projektant Ing. Vladimír Gajdošík autorizovaný stavebný inžinier v
11.2014;
2.) VEREJNÉ OSVETLENIE (elektroinštalácia) - projektovú dokumentáciu spracoval e4 spol. s r.o., Vajanského 58, 921
01 Piešťany (zodpovedný projektant Ing. Slavomír Vislocký autorizovaný stavebný inžinier) v 11/2014.
Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy o dielo ako príloha č. 1.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 145 833,3300 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
2810/2015

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

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
24.08.2015
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
10
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
IČO: 31443443
ul. Mýtna , 91601 Stará Turá
Slovensko
Telefón: +421 327764320
Email: stavokomplet@stonline.sk
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 164 300,0000 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: 11958-WYP, číslo VVO 108/2015 z 03.06.2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
28.08.2015
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