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 Žilina, 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
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
Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Základná škola sa nachádza v mestskej časti Trnové na Dolnej Trnovskej ulici na mierne sklonitej ploche a je plne
využívaná pre potreby školy.
Priestory, ktoré sú predmetom časti tejto dokumentácie, sa v súčasnosti využívajú ako trieda, kabinet a chodba a
vytvárame z triedu MŠ so zázemím a hygienou. Ďalej zahŕňame do PD aj priestory ktoré sa školou nevyužívajú resp.
slúžia ako sklady. Sú to priestory budúcej administratívy na prízemí a učebne na poschodí. Súčasťou projektu je nové
oceľové schodisko, ktoré je situované v dvorovej časti a slúži ako druhá úniková cesta (požiadavka HaZZ). Pri
stavebných prácach sa zasahuje aj do priestorov kuchyne a skladov na prízemí, hlavne vedením sieti TZB. V dvorovej
časti je vyhradený dostatočný nový zatrávnený priestor len pre materskú školu. Celá riešená časť bude napojená
energeticky na siete základnej školy, bez potreby zásahu do prípojok.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45210000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45000000-7, 45400000-1
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle súťažných podkladov a výkazu výmer.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 39 716,0000 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
13221/2015

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
1/2

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

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
23.07.2015
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
6
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
PAMSTAV, s.r.o.
IČO: 36399990
K. Kmeťku , 01008 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 5643494
Email: pamstav@gmail.com
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 31 518,1800 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, Mgr. Nora Zapletajová, Ing. Peter. Tomka
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 12388-WYP, číslo VVO 113/2015 z 10.06.2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
23.07.2015
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