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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)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Račianska 72, 831 02 Bratislava, odbor
centrálneho obstarávania a nákupu
Kontaktná osoba: Ing. Peter Manca, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 249234346
Email: peter.manca@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
Druh verejného obstarávateľa
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
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.4.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
PCÚ Štúrovo, rekonštrukcia
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: PCÚ Štúrovo, Námestie Slobody 9, Štúrovo
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác, a to zrekonštruovanie existujúcej budovy pobočky Colného úradu v
Štúrove na Námestí Slobody 9 v Štúrove, ktorá sa nachádza na nábreží rieky Dunaj a to v katastrálnom území Štúrovo,
na parcele číslo 551.
Administratívna budova PCÚ Štúrovo bola uvedená do užívania v roku 1988 a od tohto obdobia neboli v objekte
vykonané žiadne rekonštrukčné práce. Predmetná budova je dvojpodlažný objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a je
zastrešená plochou dvojplášťovou strechou s povlakovou asfaltovou krytinou. Objekt je založený na základových pásoch
a je ukončený atikovým murivom vo výške 7,35 m. Tento objekt je značne členitý a to pôdorysne aj výškovo. V
pôdoryse vytvára 7 celkov v piatich výškových úrovniach. Budova, ktorá sa nachádza
v blízkosti rieky Dunaj dlhodobo vykazuje poruchy stavebných konštrukcií. Budova PCÚ v Štúrove je postihnutá
poruchou nerovnomerného sadania základových pásov pod nosnými múrmi a poruchami viažucimi sa k strešnej
konštrukcii. Viditeľné sú predovšetkým trhliny na obvodových stenách objektu z exteriérovej, ako aj z interiérovej
strany. Na prízemí budovy sú staticky narušené aj konštrukcie podláh. K zhoršeniu technického stavu budovy prispela v
roku 2006 tiež aj porucha na vodovodnom potrubí pod budovou. Budova bola vtedy z jednej strany podmytá, dôsledkom
čoho došlo k jej sadnutiu s pravdepodobným následným porušením kanalizačného potrubia a to spôsobilo, že statická
stabilita budovy bola narušená. Preto je v záujme odstránenia súčasného technicky nevyhovujúceho stavu potrebné
vykonať sanačné práce na zabezpečenie statickej stability budovy a to realizáciou 15 stĺpov tryskovej injektáže s
predpokladanou dĺžkou 7m. Nakoľko administratívna budova PCÚ Štúrovo sa nachádza na nábreží rieky Dunaj je jej
sanácia potrebná tiež aj z dôvodu možných záplav, alebo prípadného pôsobenia spodných vôd. Po dokončení týchto
nutných sanačných prác bude potom potrebné vykonať v interiéri budovy tiež aj rekonštrukciu jej poškodených
stavebných konštrukcií a to podláh, stien a stropov, vykonať rekonštrukciu zdravotechniky, vrátane výmeny
zariaďovacích predmetov, ako aj rekonštrukciu elektroinštalácie. Pri rekonštrukcii bude potrebné zrealizovať dispozičnú
zmenu umiestnenia skladu zbraní a v budove PCÚ Štúrovo vymeniť tiež aj okná a priestory vymaľovať. Z dôvodu
zatekania strechy nad garážami bude táto taktiež zrekonštruovaná. Všetky tieto stavebné práce budú realizované ako
1.etapa rekonštrukcie, podľa realizačného projektu, ktorý vypracovala spoločnosť SUMBAL + PRIEHODA, s.r.o., Líščie
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II.1.5.

II.2.
II.2.1.

údolie 42, 841 04 Bratislava.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45213150-9
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podľa bodu II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu a Výkazu výmer.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 304 094,8400 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
30336/2015 (pôvodné číslo v AIS-e 2015/21642)

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
02.03.2016
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
3
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
2
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
RENOVING, s.r.o.
IČO: 34096621
Mlynská dolina 15 , 81104 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254654101
Email: renoving@renoving.sk
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 363 342,6700 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%): 20

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
Členovia komisie: Földváry, Černá, Kozicová, Kmecová, Czigányiková, Piatka, Manca
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 12949-WYP, číslo VVO 121/2015 z 22.06.2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
07.03.2016
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