
REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mesto Nové Zámky
IČO:  00309150
Hlavné nám. 10, 940 01 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Babicza
Telefón: +421 356921718
Email: beata.babicza@novezamky.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Intersystem EU s.r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 46186123
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Dukelská
Číslo: 295/34
Mesto/Obec: Bytča
PSČ: 01401
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  Zmluva o dielo č. OÚ/1135/2019
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  10.10.2019
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Vyhotovenie diela "CULTPLAY Interaktívne
tematické parky Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva" v katastrálnom území Mesta Nové Zámky, parc. reg. C, č.
6825/1, vybudovanie interaktívneho detského ihriska v rozsahu 590 m2: dodanie a montáž herných prvkov a mobiliáru,
zemné práce, podkladové vrstvy a osadenie dopadových plôch, výsadba a sadové úpravy terénu.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Výstavbu detského ihriska, dopadového povrchu z liatej gumy, informačné
médiá a mobiliár. Dopadová plocha z liatej gumy - 585 m2,Herný prvok - Pevnosť - 1ks, Lavička s operadlom -12 ks,
Smetný kôš -4 ks,Infotabuľa - 1 ks, Audiopanel - 1 ks.
Miesto dodania:  Intravilán mesta Nové Zámky, sídlisko pri rieke Nitra nachádzajúce sa na parcele reg. "C" č.6825/1
Cena bez DPH:  268 999,00 EUR
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  150
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Dodávka,
montáž a výstavba bola zrealizovaná v dohodnutej lehote ukončenia a zodpovedá požadovanému štandardu detských
ihrísk, dopadového povrchu z liatej gumy, parkového mobiliáru a sadových úprav. K jednotlivým prvkom a dopadovej
ploche boli dodané certifikáty spĺňajúce normy STN a EU, v súlade so zákonom č. č. 371/2019 Z.z. o základných
požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2020. Bolo zabezpečené aj vypracovanie
Inšpekčného certifikátu oprávnenou osobou a Prevádzkový poriadok.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 27162-IPP, číslo VVO 209/2019 z 16.10.2019
Dátum vyhotovenia referencie:  12.05.2020

1/1


