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OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

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
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby

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

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch, ktorá spočíva
predovšetkým v dôslednom vyčistení celej konštrukcie, z odstránenia všetkých nánosov zeminy a nečistôt, ktoré sú
usadené najmä v oblasti dolných pásnic nosníkov, čo predstavuje množstvo cca 10-14 m3. Následne je potrebné
opraviť, alebo vymeniť všetky poškodené a skorodované prvky konštrukcie. V niektorých prípadoch budú vymenené
diagonálne stužidlá vrátane styčníkových plechov, stredného valcovaného nosníka a pororoštov, v niektorých prípadoch
iba stužidlá a styčníkové plechy alebo iba oprava a obnovenie zvarov. Najviac skorodované a poškodené časti sú nad
brehom a pri podporách. Pororošty v kolektore pre rozvod sietí budú vymenené iba v nevyhnutnom rozsahu v miestach,
kde už hrozí ich deštrukcia s ohľadom na stupeň ich korózie. V ostatných miestach budú pororošty ponechané. Dôležitou
súčasťou rekonštrukcie lávky je dôsledné obnovenie náterov. Pred vykonaním náterov je potrebné dôsledne odstrániť
všetky jestvujúce nátery a ich zbytky a pripraviť povrchy pre nové nátery. Druh náterov, technologické postupy ich
nanášania a spôsob prípravy povrchov pre nátery určí kvalifikovaná dodávateľská firma tak, aby bolo možno spoľahlivo
dosiahnuť požadovanú životnosť náterov ( minimálne 15 rokov ). Súčasťou obnovovaných náterových plôch sú aj
oceľové konzoly v mieste podpôr a tiahla pre ich kotvenie. Veľmi dôležitou súčasťou rekonštrukcie je ošetrenie
oceľových panelov podlahy s asfaltovou zálievkou. Všetky panely je potrebné dôkladne zbaviť korózie a oceľové časti
natrieť náterom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a v projektovej
dokumentácii pod názvom: Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany, ktorú vypracovala spoločnosť LEPTÓN
s.r.o., Pod vinicami 24, 811 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohumil Bohunický s dátumom
spracovania 02.14. a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Predmet zákazky bude realizovaný po
etapách, podľa vypracovaného projektu použitia dočasného dopravného značenia pre stavbu: Oceľová lávka cez Váh pri
Krajinskom moste Piešťany, ktorý vypracovala spoločnosť VG PROJEKT s.r.o., Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany,
zodpovedný projektant Ing. Vladimír Gajdošík.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45221113-7
Doplnkový slovník: IA13-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44100000-1, 45442190-5, 45442121-1

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.3.

Administratívne informácie
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
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IV.2.4.

Číslo oznámenia vo VVO: 13126-WYP, číslo VVO 122/2015 z 23.06.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
22.06.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.5.

Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky
Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
V použitom postupe zadávania zákazky nebolo predložených viac než dve ponuky a nebola dodržaná dohodnutá
súčinnosť a zabezpečenie realizácie vyvolanej investície pri rekonštrukcii a oprave nosnej konštrukcie oceľovej lávky zo
strany vlastníka potrubí umiestnených pod priechodnou časťou lávky. Začiatok prác bol podmienený demontážou
oplechovania stien plechmi nitovanými (kapotáž potrubia zaveseného na oceľovej lávke), ktorú podľa dohody mal
zabezpečiť vlastník potrubia, bez ktorej nie je možné zahájenie potrebných prác.
Dátum odoslania tohto oznámenia
30.10.2015
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