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Slovensko-Ružomberok: Inštalácia a pokládka kanaliza ných potrubí 

2013/S 148-256745 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

Práce 
Smernica 2004/18/ES 

Oddiel I: Verejný obstarávate  
I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta 
Vodárenská spolo nos  Ružomberok, a.s. 
36672271 
Pri Váhu 6 
Kontaktné miesto (miesta): Vodárenská spolo nos  Ružomberok, a.s. 
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Šubjaková 
034 06 Ružomberok 
SLOVENSKO 
Telefón: +421 444331621 
E-mail: alena.subjakova@vsr.sk 
Fax: +421 444322472 
Internetová adresa (internetové adresy):  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávate a: http://www.vsr.sk 
I.2)Druh verejného obstarávate a 
Iné: § 7 
I.3)Hlavná innos  
Životné prostredie 
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávate ov 
Verejný obstarávate  nakupuje v mene iných verejných obstarávate ov: nie 

Oddiel II: Predmet zákazky 
II.1)Opis 
II.1.1)Názov pridelený zákazke 
SKK Ružomberok a OV Liptovská Teplá, Liptovské Slia e. 
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskuto ovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Práce 
Uskuto nenie prác 
Hlavné miesto alebo lokalita uskuto ovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: 
Ružomberok (mestské asti Biely Potok, ernová a Hrboltová), obce Likavka, Liptovské Slia e, Liptovská 
Teplá a Ivachnová a OV Liptovská Teplá. 
Kód NUTS SK031 
II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS) 
II.1.4)Stru ný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmet zákazky zah a vybudovanie kanaliza nej siete v meste Ružomberok (v mestských astiach Biely 
Potok, ernová a Hrboltová) a v obciach Liptovské Slia e, Liptovská Teplá, Ivachnová a Likavka v celkovej 

žke 40 116 m, vrátane zhotovenia 1 698 kanaliza ných prípojok. Zákazka alej zah a rozšírenie a 
rekonštrukciu OV Liptovská Teplá na kapacitu 8136 EO. Predmetom zákazky je aj zhotovenie realiza nej 
dokumentácie stavby. 
Stavebné práce budú realizované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC Zmluvné podmienky pre výstavbu, 
pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávate om, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzulta ných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie 1999, slovenský preklad, SACE 2008. 
II.1.5)Spolo ný slovník obstarávania (CPV) 
45332000, 45232423, 45252000, 45252127, 45351000, 45310000, 71320000, 45232400 
II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA) 
Na túto zákazku sa vz ahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie 
II.2)Celková kone ná hodnota zákazky (zákaziek) 
II.2.1)Celková kone ná hodnota zákazky (zákaziek) 
Hodnota: 9 386 868,31 EUR 
Bez DPH 



Oddiel IV: Postup 
IV.1)Druh postupu 
IV.1.1)Druh postupu 
Otvorená 
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena 
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii 
Použila sa elektronická aukcia: nie 
IV.3)Administratívne informácie 
IV.3.1)Referen né íslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávate  
SKK - práce 
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky 
Predbežné oznámenie 

íslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 22-035376 z 2.2.2012 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

íslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 38-061180 z 24.2.2012 

Oddiel V: Zadanie zákazky 
as .: 1 - Názov: SKK Ružomberok a OV Liptovská Teplá, Liptovské Slia e 

V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky: 
25.7.2013 
V.2)Informácie o ponukách 
Po et prijatých ponúk: 14 
Po et ponúk prijatých elektronickou cestou: 0 
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky 
Chemkostav, a.s. 
36 191 892 
K. Kuzmanyho 1259/22 
071 01 Michalovce 
SLOVENSKO 
Telefón: +421 566880811 
Fax: +421 566880833 
V.4)Informácie o hodnote zákazky 
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:  
Hodnota: 21 896 000 EUR 
Bez DPH 
Celková kone ná hodnota zákazky:  
Hodnota: 9 386 868,31 EUR 
V.5)Informácie o subdodávkach 
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie 

Oddiel VI: Doplnkové informácie 
VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie 
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno 
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpo tu SR a z prostriedkov verejného obstarávate a. 
Opera ný program: Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, 
Opera ný cie : 1.2 Odvádzanie a istenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR vo i EÚ. 
VI.2)Dopl ujúce informácie: 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda ú innos  v súlade s § 47a ods. 2 Ob ianskeho zákonníka 
a § 5a zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v de  
doru enia listu Objednávate a adresovaného Zhotovite ovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku 
administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovate om nenávratných finan ných 
prostriedkov Objednávate ovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávate a ( alej len 
oznámenie). V prípade doru enia oznámenia Objednávate a Zhotovite ovi s informáciou, že nie je možné 
uzna  výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že 
Zmluva medzi Poskytovate om nenávratných finan ných prostriedkov a Objednávate om nebola uzatvorená 
alebo finan né prostriedky Objednávate ovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto 
Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávate  vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpi . Zhotovite  sa 
zárove  zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávate a nebude vykonáva  žiadne úkony spojené 
s realizáciou Diela pod a tejto Zmluvy, ako aj nebude obstaráva  žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné 



na vykonanie Diela; v opa nom prípade Objednávate  nezodpovedá Zhotovite ovi za prípadnú škodu, ktorá 
mu vznikla v súvislosti s touto innos ou, a nie je povinný nahradi  Zhotovite ovi akéko vek náklady ani 
prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou. 
VI.3)Odvolacie konanie 
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie 
Úrad pre verejné obstarávanie 
31797903 
Dunajská 68, P.O.Box 58 
820 04 Bratislava 24 
SLOVENSKO 
Telefón: +421 250264176 
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 
Fax: +421 250264219 
VI.3.2)Podanie odvolania 
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získa  informácie o podaní odvolania 
Úrad pre verejné obstarávanie 
31797903 
Dunajská 68, P.O.Box 58 
820 04 Bratislava 24 
SLOVENSKO 
Telefón: +421 250264176 
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 
Fax: +421 250264219 
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia: 
29.7.2013 

 


