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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): Mesto Piešťany
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
Telefón: +421 337765416
Fax: +421 33838776544
Email: peter.bittara@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
Oprava fasády objektu CVČ AHOJ
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: objekt CVČ AHOJ na ulici Teplická v Piešťanoch
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je oprava fasády objektu CVČ AHOJ v Piešťanoch za účelom zlepšenia a opravy omietkového
systému so schválenými technologickými postupmi a osvedčeniami, podľa ktorých je potrebné pri realizácii prác
postupovať. Zároveň budú v rámci prác vykonané práce na oprave okien očistením starého náteru, prebrúsením rámov
a zatmelením prasklín. Nový náter bude 1x základný a 2x vrchný, farba krídla slonová kosť, farba okenných rámov
hráškovo-zelená s odsúhlasením KPU TT. Klampiarske práce zahŕňajú oplechovanie ríms, okenných parapetov,
oplechovanie atiky prístavby, novými dažďovými žľabmi a zvodmi. Okenné parapety a oplechovanie atiky vykonať tak,
že bude presahovať min. 40mm od hotovej konštrukcie. Dažďové žľaby a zvody vyhotoviť z poplastovaného plechu,
farby sivej. Pôvodné žľabové háky ošetriť od nečistôt a hrdze a opatriť náterom sivej farby. Okapový chodník vyhotoviť
z vymývaného štrku, olemovaný parkovým obrubníkom. Okolo objektu vykopať pás šírky 500mm, hĺbky 200-300mm.
Pod základ parkového obrubníka a dno výkopu nasypať kamennú štrkodrvinu hr. cca 50mm a na vrch nasypať
vymývaný štrk frakcie 16-32mm. Lem stavby a podkladných plôch oddeliť nopovou fóliou šírky 500mm. Vstupné 3
schody pri zadnom vstupe ošetriť od nesúdržných častí a ošetrené hmotou určenou na reprofilizáciu betónov.
Predmet zákazky je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze-výmer v projekte vypracovanom Ing. Miriam
Suchomelovou Royova 9, 921 01 Piešťany.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45113000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3, 44221100-6, 45233222-1, 45112700-2
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podľa rozpočtovaných prác a opisu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 55 012,5000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Druh postupu
Druh postupu
1/2

IV.3.
IV.3.1.

Výzva na predkladanie ponúk
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
04239/2014

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

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
11.09.2014
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
5
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
RMK HERMO
IČO: 43969411
Borovce č.354 , 92209 Borovce
Slovensko
Telefón: +421 905403229
Email: honoreslovakia@gmail.com
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 37 500,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%): 20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov
Hodnota: 2

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Dotácia 10 000 Eur z Ministerstva kultúry
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 15241-WYP, číslo VVO 139/2014 z 18.07.2014
Dátum odoslania tohto oznámenia
12.09.2014
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