MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j.: Dopr./2013
Vybavuje: Palkechová B.
tel. č.: 033/7765472

V Piešťanoch dňa
22.10.2013

Vec: Oznámenie o zadávaní zákazky
Mesto Piešťany, zastúpené primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom, ako verejný
obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1.000 EUR bez DPH na obstarávanie
zákazky na dodanie tovaru: dodávka a montáž dopravného značenia v nasledovnom rozsahu:
DZ B27a „Zákaz odbočenia vpravo“
1 ks
900
DZ B27b „Zákaz odbočenia vľavo“
1 ks
900
Dod.tab. E10 „Druh vozidla“
2 ks
500x500
Dod.tab. E12 „Okrem dopravnej obsluhy“ 2 ks
500x500
Uvedené dopravné značky budú osadené pod sebou na jednej nosnej konštrukcie. Z tohto
dôvodu je potrebné naceniť aj nosnú konštrukciu potrebnej kvality-2 stĺpiky vrátane úchytiek.
Dopravné značenie bude vyhotovené v zväčšenom formát, v reflexnej úprave tr.II, koeficient
jasu R2, životnosť fólie 10 rokov. Dopravné značenie bude osadené pri ceste I.triedy.
DZ B6 „Zákaz vjazdu nákl.vozidiel“
Dod.tab. E12 „Okrem dopravnej obsluhy“
Stĺpik DZ pozink.
Krytka na stĺpik
Úchytky DZ pozink.

2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
8 ks

700
500x500
60 x 3500
60

DZ IP6 „priechod pre chodcov“
2 ks
500x500
s umiestnením na žltozelenom fluorescenčnom podklade
Stĺpik DZ pozink.
1 ks
60 x 3500
Krytka na stĺpik
1 ks
60
Úchytky DZ pozink.
4 ks
Jedna dopravná značka IP6 budú osadená na jestvujúcu nosnú konštrukciu (stĺpik).
Vyhotovenie DZ musí byť v základnom formáte, v reflexnej úprave, z pozinkovaného
materiálu s lemom.
Osadenie DZ bude na miestnych komunikáciách.
Vyhotovenie dopravných značiek bude v zmysle STN 01 8020
Spoločný slovník obstarávania:
- dodanie tovaru CPV 34 992 200
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1.468,00 €

Predpokladaný termín vystavenia objednávky je: 25.10.2013
Postup pri zadávaní zákazky:
- prieskum trhu
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je možné podať námietky.
Dátum zverejnenia oznámenia: 22.10.2013

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

