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SK-Ružomberok: Architektonické služby a stavebný dozor 

2013/S 095-161488 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

Služby 

Smernica 2004/18/ES 

Oddiel I: Verejný obstarávate  

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta 
Vodárenská spolo nos  Ružomberok, a.s. 
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 

innos  stavebného dozoru pre projekt: SKK Ružomberok a OV Liptovská Teplá, Liptovské Slia e 
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskuto ovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby 
Kategória služieb . 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské 
plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie 
a analýzy 
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 tvorí zabezpe enie výkonu innosti stavebného dozoru v rámci uvedeného projektu v 
súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC ervená kniha. Projekt 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 d žke 40 116 m, vrátane zhotovenia 1 698 kanaliza ných 
prípojok. Projekt alej zah a rozšírenie a rekonštrukciu OV Liptovská Teplá na kapacitu 8136 EO. 
Zhotovite  stavebných prác bude alej zodpovedný za 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 r. 1999, slovenský preklad, SACE 2008. 
II.1.5)Spolo ný slovník obstarávania (CPV) 



71251000, 71300000, 71312000, 71315300 
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: 384 900 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  
RKK služby. 
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky 
Oznámenie o profile kupujúceho 

íslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 22-035698 z 2.2.2012 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

íslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 28-045516 z 10.2.2012 

Oddiel V: Zadanie zákazky 

Názov: innos  stavebného dozoru pre projekt: SKK Ružomberok a OV Liptovská Teplá, Liptovské Slia e 
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky: 
19.4.2013 
V.2)Informácie o ponukách 
Po et prijatých ponúk: 2 
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky 
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Somolického 1/B 
81106 Bratislava 
SLOVENSKO 
Telefón: +421 259308261 
V.4)Informácie o hodnote zákazky 
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:  
Hodnota: 400 000 EUR 
Bez DPH 
Celková kone ná hodnota zákazky:  
Hodnota: 384 900 EUR 
Bez DPH 
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: 
1. Zákazka je pridelená skupine dodávate ov bez názvu. Druhý len skupiny je Dopravoprojekt, a.s., 
Kominárska 2/4, 832 03 Bratislava, I O: 31 322 000; 



2. lenovia komisie na vyhodnotenie ponúk s právom hlasova : Predseda komisie: Ing. Motyka Martin, 
lenovia komisie: Ing. Tvaruška Jozef, Ing. Bednárik Ján, Ing. Baran Martin, Ing. Kajánek Branislav. 

VI.3)Odvolacie konanie 
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie 
Úrad pre verejné obstarávanie 
Dunajská 68, PO Box 58 
820 04 Bratislava 
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 
Dunajská 68, PO Box 58 
820 04 Bratislava 
SLOVENSKO 
Telefón: +421 250264176 
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 
Fax: +421 250264219 
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia: 
16.5.2013 

 


