OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Igor Liška
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417232912
Email: roman.osika@zilina.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.zilina.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

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

II.1.3)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
A./ Komplexná letná údržba zahŕňa činnosti:
1./ inžinierska činnosť na komunikáciách;
2./ bežné prehliadky MK;
3./ vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek asfaltobetónovou zmesou;
4./ vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek recyklovanou asfaltobetónovou zmesou;
5./ údržba a oprava chodníkov, parkovísk, komunikácií;
6./ údržba dažďovej kanalizácie;
7./ údržba a osadenie zvislých dopravných značiek;
8./ obnova vodorovných dopravných značiek;
9./ strojné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe;
10./ kosba cestnej zelene okolo MK na území Mesta a v prímestských častiach 2 x ročne ( aj s obkosením obrubníkov a
iných zábran);
11./ oprava a kontrola cestnej svetelnej signalizácie;
12./ údržba mostov, zábradlí a príslušenstva;
13./ ostatné nezaradené práce.
B./ Komplexná zimná údržba miestnych komunikácií zahŕňa činnosti:
1./ strojové odhŕňania snehu z komunikácií, chodníkov, parkovísk a parkov podľa Operačného plánu zimnej údržby;
2./ posyp ciest, chodníkov, parkovísk a parkov;
3./ hrnutie snehu;
4./ odvoz snehu;
5./ ručné čistenie chodníkov, pešej zóny, schodíkov, lávok, mostov autobusových zastávok od snehu a ľadu;
6./ dispečerská služba počas zimného obdobia;
7./ pohotovosť;
8./ kontrola úsekov;
9./ ostatné prace ZÚMK;
10./ vypracovanie Operačného programu zimnej údržby a po jeho odsúhlasení jeho zverejnenie na stránke mesta;
11./ v prípade regulácie parkovania na sídliskách prenechanie zimnej údržby na parkoviskách na prevádzkovateľa
parkovania.
C./ Oblasť opráv a rekonštrukcií komunikácií zahŕňa činnosti uvedené v SP
D./ Oblasť ostatných činností zahrňa činnosti uvedené v SP
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50230000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50232000-0, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6, 45233290-8, 45233250-6, 90610000-6,
90620000-9, 90630000-2

ODDIEL IV: POSTUP
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IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.2)

IV.2.3)

IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Otvorená
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 2996
2013-2996
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 168-291772
z: 30.08.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
28.08.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.4)

VI.5)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Neukončené konanie
INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
Nebola pridelená zmluva.
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Žiadna zmluva nebola uzatvorená.
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie
Ďalšie doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup verejného obstarávania z dôvodu zachovania
princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 46 ods. 2 nakoľko bola predložená len jedna ponuka.
Proces verejného obstarávania sa bude opakovať do 90 dní.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 28.10.2013
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