INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
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 Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina,Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
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.1.4.

II.1.5.

II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Žilina – Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Žilina Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po
COOP
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Chodník v úseku od čerpacej stanice (km I/64-0,199 68) až po obchod COOP (km I/64 0,199 35) dopĺňa jestvujúcu sieť
komunikačných trás v intraviláne obce Žilina - Bytčica. Stavba je situovaná na ulici Dlhej a bude tvoriť pokračovanie
jestvujúceho chodníka pri čerpacej stanici až po napojenie ulice Na stanicu. Chodník je situovaný v priestore medzi I/64
a jestvujúcim oplotením a od komunikácie bude oddelený betónovým obrubníkom s prevýšením 0,120m. V mieste
vjazdov bude výška upravená na 0,04m. Chodník je navrhnutý ako dvojpruhový obojsmerný, so základnou šírkou
1,50m+0,50m odstup od komunikácie. V miestach kde nie je možné vzhľadom na jestvujúce šírkové pomery zachovať
základnú šírku chodníka 2,0m, bude tento rozšírený až po jestvujúce oplotenie. Odvodnenie je riešené systémom
obrubníkových žľabov. Zhotoviteľ môže použiť aj iný systém s obrubníkovými odvodňovačmi ekvivalentnými výrobkami
a je potrebné garantovať funkčnosť takéhoto riešenia. Na spevnenej ploche pred COOP bude vyznačené zvislé dopravné
značenie V11a zastávka autobusu. V cenovej ponuke je potrebné rešpektovať ODI vo vyjadrení, ktoré je v súťažných
podmienkach.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233161-5
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle súťažných podkladov a výkazu výmer.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 90 000,0000 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
36584/2013
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ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
01.10.2013
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
7
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
ERPOS spol.s.r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4 , 01008 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 415099017
Fax: +421 415652979
Email: marian.micic@erpos.sk
Internetová adresa (URL): http://www.erpos.sk
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 69 890,0000 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.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Komisia : Ing. Roman Osika, Ing. Pavol Marček, Kornel Elzer
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 13722-WYP, číslo VVO 151/2013 z 03.08.2013
Dátum odoslania tohto oznámenia
01.10.2013
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