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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 / 249234331
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.

II.1.5.

II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
FR SR BB, Kuzmányho ul. - klientské centrum
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Druh zákazky: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: FR SR, Kuzmányho 18, Banská Bystrica
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Karolom
Fraňom, Sládkovičova 64, Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 38260*A*4-1.
Pôvodný znížený kazetový strop bude po celej ploche odstránený spolu s drevenými a kovovými nosnými a kotviacimi
prvkami. Vo všetkých priestoroch klientskeho centra bude zrealizovaný nový kazetový podhľad z akustických kaziet napr.
Rigips CASOPRANO CASOROC rozmerov 600/600mm. Podhľad bude zavesený na tiahlach a nosnej konštrukcii, ktoré
budú kotvené do existujúceho železobetónového stropu. Podhľad bude v miestnostiach vo výške +2,900 nad podlahou.
V mieste styku podhľadu s presklenými stenami po obvode miestnosti bude vo vzdialenosti 600mm ukončený a
odskokom 100mm bude ukončený na nadpraží presklenej steny. V mieste styku podhľadu a okien bude podhľad
ukončený na ráme okien.
V priestore medzi podhľadom a stropom budú vedené rozvody vzduchotechniky a elektrickej inštalácie. V jednotlivých
kazetách budú umiestnené výustky vzduchotechniky (kazetové klimatizačné jednotky) a osvetľovacie žiarivkové telesá.
Na vonkajšej krytej terase budú na podlahe umiestnené dve vzduchotechnické jednotky na odpružených podložkách tak,
aby sa prípadné vibrácie z týchto jednotiek neprenášali do vnútorných priestorov. Z týchto jednotiek budú vedené
rozvody do priestorov klientskeho centra . Prechod potrubí ako aj napájacích káblov elektroinštalácie bude v hornej časti
presklenej steny cez plastovú výplň.
Odvod prebytočného kondenzu z vnútorných klimatizačných jednotiek bude samostatným plastovým potrubím, ktoré
bude zaústené do existujúcich rozvodov kanalizácie v priestoroch klientského centra. Odvod kondenzu z vonkajších
klimatizačných jednotiek bude na vonkajšiu podlahu krytej terasy a odtiaľ do podlahových vpustí a kanalizácie.
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.
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Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 65 000,0000 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
54772/2015

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

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
09.03.2016
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
2
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
1
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
MIJAS spol. s r.o.
IČO: 31580645
Medený Hámor 25 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 484724101
Email: mijas@mijas.sk
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 77 976,0000 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: Ing. Jozef Földváry, PaedDr. Kornélia Černá, Ing. Mariana Kozicová, JUDr. Ľudmila Kmecová, Mgr.
Martina Czigányiková, Ing. Jaroslav Piatka, PhD., Ing. Peter Manca
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 21428-WYP, číslo VVO 211/2015 z 26.10.2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
11.03.2016
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