
Oznámenie o zrušení postupu zadávania podprahovej zákazky 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:  031/7705981-4 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Elena Matajsová  

 
2. Miesto poskytnutia služieb: Šaľa. 

 
3. Typ zmluvy:  

Mandátna zmluva. 
 

4. Stručný opis zákazky:  
Výkon činností stáleho - trvalého stavebného dozoru a inžinierskych činností pri realizácii 
stavby „Záchytné parkovisko, Šaľa“ v rozsahu:  
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka 

(montážneho) denníka, 
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje 

a evidencia dokumentácie dokončených častí diela, 
- odsúhlasenie prípadných dodatkov, resp, zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela – 

stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu realizácie 
a nezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastným 
vyjadrením objednávateľovi, 

- bezodkladné písomné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad 

s podmienkami zmlúv, súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, položkovitým 
rozpočtom zhotoviteľa stavby, harmonogramom prác, príslušnými všeob. záväznými 
predpismi STN a EN a ich predkladanie na likvidáciu objednávateľovi (potvrdenie mesačne 
vykonaných prác v zisťovacom protokole) 

- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, 

- spolupráca spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní 
súladu realizovaných prác s projektom, 

- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných závad projektu, 

- sledovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 
kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác 
a dodávok (atesty, protokoly), 

- sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami 
zmluvy o dielo, 

- kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia, zmlúv, súťažných podkladov, 
projektovej dokumentácie, položkovitého rozpočtu zhotoviteľa stavby,  harmonogramu 
prác, príslušných všeob. záväzných predpisov, STN a EN 

- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľov 
diela a informovanie mandanta na nedodržanie termínov, 



- kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného  
stanoviska mandantovi k prípadným naviac prácam zvyšujúcim cenu diela 

- organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minimálne v dvojtýždňových intervaloch 
a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie 
prítomným účastníkom, 

- uskutočňuje a vedie podrobnú fotodokumentáciu z priebehu realizácie stavby, táto bude 
súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru 

- účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných riadiacim orgánom pre OP ŽP 
- účasť na následných kontrolách riadiaceho orgánu pre OP ŽP alebo iných kontrolných 

orgánov EÚ na stavbe v priebehu 5 rokov po zrealizovaní stavby 
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k fakturácii stavebných prác a dodávok a 

k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní, 
- kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých 

termínov, 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 
- spracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane prípravy dokladovej 
časti, 

- účasť na kolaudačnom konaní, zastupovanie investora na kolaudačnom konaní, 
zabezpečenie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 

- poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celej 
záručnej doby, súčinnosť spočíva v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, 
poskytnutie písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému 
návrhu ich odstránenia. 

Termín realizácie stavby: je záväzný termín ukončenie stavby do august 2013 
Predmetom stavby je realizácia 2. etapy pešej zóny v Šali na ul. Hlavnej - realizácia 
záchytného parkoviska, spevnených dlaždených plôch, odvodnenie spevnených plôch 
a striech priľahlých budov, odlučovač ropných látok, prípojka vody s vodomernou šachtou, 
rekonštrukcia verejného osvetlenia, slaboprúd, sadové úpravy, mestský mobiliár. 

Projektová dokumentácia stavby „Záchytné parkovisko, Šaľa“ je uchádzačom k dispozícii 
k nahliadnutiu na MsÚ Šaľa – Oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát 
investičných činností, kontaktná osoba Ing. Elena Matajsová,  031/7705981 – 4 kl. 207, mobil 
0911551190. 
 
Spoločný slovník obstarávania:  
71520000-9, 71300000-1, 71315300-2. 

5. Doplňujúce informácie: 
5.1 Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky  

Žiadna zmluva nebola uzavretá. 
Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z. § 26 ods. 2 zmenili sa okolnosti, za 
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

 
 

 


