INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
Formulár: Príloha č. 9 - Informácia o uzavretí zmluvy (podprahové zákazky) - nezverejňuje sa podľa Vyhlášky č.
530/2009 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 Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Nám. obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063212
Fax: +421 417632151
Email: roman.osika@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.3.
II.1.4.

II.1.5.

II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Stavebné úpravy – Základná škola s materskou školou, Hliny VII, Žilina – Jarná ul.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Základná škola s materskou školou, Hliny VII, Žilina Jarná ul.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031
Oznámenie zahŕňa (ak je to uplatniteľné)
Zákazky založené na dynamickom nákupnom systéme (DNS)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavebné úpravy riešia zmenu účelu využívania priestorov 2NP zo školskej družiny na jednu triedu materskej školy.
Stavebné úpravy na 2.NP predstavujú zmenu dispozície hygienických zariadení tak, aby vyhovovali pre deti
predškolského veku. Zmena dispozície je riešená tak, aby bol rozsah stavebných prác minimálny a aby nebola narušená
plynulá prevádzka materskej školy. Časť pôvodných sociálnych zariadení bude vybúraná. Na ich mieste sa vytvoria nové
priestory pre spoločnú umývareň, WC pre chlapcov a dievčatá, upratovačku a WC pre učiteľov. Na podlaží vznikne jedna
trieda pre max. 25 detí predškolského veku, ktorá bude mať k dispozícií učebňu (herňu) a spálňu.
Súčasťou stavebných úprav bude aj výmena pôvodných drevených zdvojených okien za nové plastové okná. Okná budú
vymenené na celom 2.NP vrátane schodiskových okien.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45300000-0
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle súťažných podkladov, výkaz - výmer
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 30 000,0000 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
15558/2013

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
1/2

V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
12.08.2013
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
7
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
Construction s.r.o.,
IČO: 31106064
Nadlice 64 , 95632 Nadlice
Slovensko
Telefón: +421 385423280
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 23 174,4100 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov
Hodnota: 2

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
Ďalšie informácie
Komisia : Mgr. Anton Trnovec, Ing. Roman Osika, Ing. Radoslav Guzma
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 10333-WYP, číslo VVO 125/2013 z 28.06.2013
Dátum odoslania tohto oznámenia
21.08.2013
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