
OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

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

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO:  37936859
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kozák
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sucpsk.sk

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia skládky posypového materiálu - oblasť Prešov

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Navrhovaná stavba skladovacej haly bude z drevenej konštrukcie, kde podlahu haly bude tvoriť železobetónová doska
uložená na zhutnenom vankúši. Doska bude opatrená hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti a taktiež musí obsahovať
prísady, ktoré zabezpečia odolnosť voči posypovej soli. Nosnú konštrukciu haly tvoria drevené stĺpy kotvené do
monolitických základových pätiek. Po obvode haly budú monolitické trámy z betónu uložené na základových pätkách.
Nad priestorom haly sa použije nosný systém stropnej konštrukcie z drevených lepených lamelových sedlových nosníkov
so zakriveným spodným pásom, votknutých do sĺpov v priečnom smere. Na väznice sa uloží drevené debnenie, na ktoré
sa upevní strešná fólia. Pre opláštenie objektu z vonkajšej a vnútornej strany sa použijú zvislé drevené stenové obklady,
ktoré budu opatrené náterovým systémom proti agresívnemu pôsobeniu prostredia. Dažďová voda zo sedlovej strechy
bude odvádzaná pododkvapovým žľabom do dažďovej kanalizácie. Denné svetlo bude zabezpečené cez presvetľovacie
otvory. Prevzdušňovacie otvory z drevených žalúzii potiahnuté sieťkou proti vniknutiu nečistôt do haly budú slúžiť na
prevzdušnenie a taktiež na presvetlenie. Musia byť tak isto opatrené náterom voči agresívnemu pôsobeniu soli. Objekt
bude zabezpečený hromozvodom.

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45213221-8 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.    Administratívne informácie

Číslo oznámenia vo VVO: 15339-WYP, číslo VVO 176/2013 z 10.09.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Oprava
VI.3.    Informácie vyžadujúce úpravu

VI.3.1.
Postup pridelenia obstarávania bol pozastavený a bol vyhlásený za neúspešný.  
Verejný obstarávateľ zrušil uvedený postup v zmysle § 46 ods. 1 písm. b) podľa zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku. V prípade opätovného zadávania zákazky na pôvodný predmet
zákazky bude použitý postup priamym rokovacím konaním v zmysle § 101 vo väzbe na §58 písm. a) cit. zákona.

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
03.10.2013

1/1


