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OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): FR SR, Račianska 72, 831 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Czigányiková, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 249234331 / 249234332
Email: martina.cziganyikova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Fax: +421 4843413326
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.financnasprava.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby

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

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, vypracovanej
spoločnosťou studio b52 s.r.o. Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom a podľa právoplatných
stavebných povolení vydaných pre túto stavbu Mestom Nitra.
Ide o rekonštrukciu existujúcej administratívnej budovy Daňového úradu v Nitre, ktorá sa nachádza na Vodnej ulici č.33
v Nitre. Dôvodom je odstránenie nevyhovujúceho technického stavu budovy, ktorá už nespĺňa stavebno-technické a
energetické požiadavky, ale hlavne tiež aj potreba účelného využitia obostavaného priestoru budovy a jeho rozšírenia na
administratívne účely, s vytvorením kancelárií pre umiestnenie pracovníkov v novovybudovaných pracovných priestoroch
v podkroví zrekonštruovanej strechy budovy
Ide o zhotovenie stavebných prác na investičnej akcii DÚ Nitra,Vodná ul.- rekonštrukcia budovy a to podľa projektovej
dokumentácie pre realizáciu stavby v nasledovnej skladbe:
A Sprievodná správa
B Súhrnná technická správa
D Koordinačná situácia stavby
SO 01 DÚ Nitra
010 Architektúra a stavebná časť
012 Protipožiarna ochrana
020 Statika
030 Vykurovanie a rozvod chladu
060 Zdravotechnika
080 Elektroinštalácia
SO 02 Parkovisko a spevnené plochy
SO 03 Odvodnenie a ORL
SO 04 Osvetlenie parkoviska
SO 05 Sadové úpravy
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45213150-9

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.3.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
6720/2016
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
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IV.2.4.

Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 24672-WYP, číslo VVO 249/2015 z 17.12.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
15.12.2015

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

VI.5.

Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky
Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 je oprávnený po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 138
ods. 2 písm. d) až g) vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietky; ustanovenie odseku 6
písm. a) sa použije primerane.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ Finančné riaditeľstvo SR v súlade s § 136 ods. 10 zákona o verejnom
obstarávaní z r u š u j e použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky DÚ Nitra, Vodná ul. - rekonštrukcia a to
na základe vlastnej iniciatívy kedy verejný obstarávateľ vykoná nápravu vo veci (zrušenie súťaže) a to z dôvodu
nedokonalostí projektovej dokumentácie, ktorá bude zo strany projektanta dopracovaná.
Dátum odoslania tohto oznámenia
24.03.2016

2/2

