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 Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
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
Áno

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
Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby : „Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina Hájik“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: ZŠ Hájik, Nám. Mladosti.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Výstavba ZŠ na sídlisku Hájik,a jej hlavného vstupu z nám. Mladosti, prebehla pred niekoľkými rokmi a bola ovplyvnená
typovým projektom, ktorý bol osadený do členitého terénu s veľkým výškovým prevýšením.
V súčasnosti je vstup v pomerne zlom stavebnom stave - zatekanie, zlé vyspádovanie a prevedenie vstupnej terasy
,nevyhovujúci prístup pre osoby s obmedzeným pohybom, zlé tepelnotechnické a materiálové vlastnosti sklených výplní
a konštrukcií, zlý monitoring a prehľadnosť náväzných exteriérových plôch, zložitá údržba.
Riešenie : Vychádza z jestvujúceho stavu vstupu a jeho prekrytia ocel. pergolou. Návrh vytvára nový uzavretý priestor
zádveria,vystupujúceho v tvare písmena T až k odvodňovaciemu žľabu na vstupnej terase. Vyrovnávajúce schodiská a
rampa sú presunuté do stredu riešeného priestoru, ľavé a pravé krídlo je uvoľnené pre priestory sedenia, oddychu a
prezentácií. Ďalej podľa technickej správy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214210-5
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle súťažných podkladov a výkazu výmer/projektovej dokumentácia.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 62 500,0000 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
2760/2015

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.

Dátum uzatvorenia zmluvy
11.05.2015
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V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
9
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
FEROSTA, s. r. o.
IČO: 36814491
Brehy , 01305 Belá
Slovensko
Telefón: +421 907144458
Email: info@ferosta.sk
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 43 811,2000 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
Komisia : Ing. Roman Osika, PaedrDr. Janka Halečková, Kornel Elzer
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 3753-WYP, číslo VVO 33/2015 z 16.02.2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
13.05.2015
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