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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Príloha č. 7 - OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) podľa

Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Obec Dvorníky
IČO:  00312495
Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obec Dvorníky
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Telefón: +421 903930825
Fax: +421 337442223
Email: jurca@jurca.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.dvorniky.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): územná samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
ČOV a kanalizácia Dvorníky

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Obec Dvorníky
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK021

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Pri základnom riešení sa jedná o zhotovenie stavebných prác na stavbe kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) 
pozostávajúce z : Výstavba novej mechanicko-biologickej ČOV s mechanickým predčistením, aeróbnou stabilizáciou a 
membránovou separáciou s celkovou kapacitou 1998 EO pozostávajúca z : 
-SO 20.1 objekt dovozu žumpových vôd 
-SO 20.2 združený objekt ČOV a prevádzková budova 
-SO 20.3 areálový rozvod NN 
-SO 20.4 potrubné prepojenia, merný objekt a výustný objekt 
-SO 20.5 spevnené plochy 
-SO 20.6 terénne a sadové úpravy 
-SO 20.7 oplotenie 
-SO 30 prípojka NN pre ČOV 
-SO 40 vodovodná prípojka pre ČOV 
a výstavba novej splaškovej kanalizácie pozostávajúca z : 
gravitačná kanalizácia : 
- stoka A 502m 
- stoka A1 294m - stoka A2 396m - stoka A3 82m - stoka A4 181m - stoka A5 201m - stoka A6 118m 
- stoka A7 837m - stoka A8 40m 
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- stoka A9 123m 
- stoka B 1050m 
- stoka B1 298m 
- stoka B1-1 100m 
- stoka B2 52m 
- stoka B3 460m 
- stoka B4 585m 
- stoka B4-1 100m 
- stoka B5 601m 
- stoka B5-1 61m 
- stoka B6 613m 
- stoka C 1173m 
- stoka C1 34m 
- stoka C2 94m 
- stoka C3 57m 
- stoka C4 193m 
- stoka C5 253m 
- stoka D 130m 
- stoka D1 98m 
- stoka C2 67m 
tlaková kanalizácia : 
- V1 160m 
- V2 318m 
- V3 801m 
- V4 174m 
- V5 70m 
- V6 152m, 
6 čerpacích staníc 
a Odborný dohľad nad prevádzkou počas 1 roka. 
Pri variantnom riešení sa jedná navyše o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie variantného 
riešenia ČOV, a v prípade ak zhotoviteľ nebude schopný z tejto projektovej dokumentácie stavbu zrealizovať, bude 
povinný dopracovať túto projektovú dokumentáciu do stupňa pre realizáciu stavby. Ďalej bude povinný získať všetky 
vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých účastníkov stavebného konania k zmene stavebného 
povolenia, podať žiadosť o zmenu stavebného povolenia v zmysle predloženého variantného riešenia, zabezpečiť 
vydanie zmeny stavebného povolenia na predložené variantné riešenie a zabezpečiť právoplatnosť tejto zmeny 
stavebného povolenia. Ďalej sa jedná o výstavbu novej ČOV podľa ponukového variantného riešenia a právoplatnej 
zmeny stavebného povolenia na toto variantné riešenie. To znamená, že predmetom zákazky oproti základnému riešeniu 
je navyše aj projekčná činnosť a inžinierska činnosť. Výstavba novej splaškovej kanalizácie je ako je uvedené pri 
základnom riešení. Podrobnejší opis pre základné aj variantné riešenie je uvedený v súťažných podkladoch a ich 
prílohách.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45232400-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45252127-4,  71245000-7,  71000000-8,  71322000-1,  71320000-7,  90480000-5,  90481000-2 

II.2.    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1.    Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota:  5 136 000,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu

IV.1.1.    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.2.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
1. celková cena diela - 50
2. ročná spotreba elektrickej energie ČOV - 40
3. Náklady na výmenu a obnovu mechanických a elektrických zariadení a prvkov, ktoré sú súčasťou dodávky diela za
obdobie 10 rokov od uvedenia diela do skúšobnej prevádzky - 10

IV.2.2.    Využila sa elektronická aukcia
Áno
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IV.3.    Administratívne informácie
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávateľa
Číslo oznámenia vo VVO: 11271-MSP, číslo VVO 128/2013 z 02.07.2013

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
Názov:  Zmluva o dielo

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy
18.12.2013

V.2.    Počet predložených ponúk
1

V.3.    Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Vodohospodárske stavby, a.s.
IČO:  31322301
Rontgenova 26 , 85101 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Telefón: +421 000000000

V.4.    Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  4 403 180,0500 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota:  5 136 000,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

V.5.    Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Áno
Nie je známe

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ

Áno
Ak áno, uveďte
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce - Kód výzvy: 2009-02, Prioritná oblasť: Životné prostredie a infraštruktúra, 
Oblasť zamerania: Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia, číslo Zmluvy o 
realizácii projektu č. 329/2012

VI.2.    Ďalšie informácie
Členmi hodnotiacej komisie boli : s právom vyhodnocovania : Ing. Rudolf Hasička, Ing. Michal Piják, Branislav Jurča, bez
práva vyhodnocovania : PhDr. Stanislava Kuklová, Juraj Bučko, Vladimír Baša, Patrik Kopečný, Mgr. Eva Kovačovská,
Ing. Barbara Žilkayová, Ing. Katarína Danišková

VI.3.    Dátum odoslania tohto oznámenia
18.12.2013
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