
 1 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY 

Druh postupu 
 Verejná súťaž  
 Užšia súťaž 
 Užšia súťaž so skrátenými lehotami 
 Súťažný dialóg 
 Rokovacie konanie so zverejnením 
 Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami 
 Rokovacie konanie bez zverejnenia 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Identifikátor verejného obstarávateľa (ID):        
Dátum doručenia oznámenia:                  
Dátum zverejnenia oznámenia:                 
Číslo spisu:                                
Kód ÚVO:                                

 
Druh zákazky 

 Stavebné práce  
 Tovary 
 Služby 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Úradný názov: Mesto Šaľa 
 

IČO: 306185 

Poštová adresa: Námestie Svätej Trojice 1953/7 
 
 
Mesto/obec: Šaľa 
 

PSČ: 927 15 

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7   
 
Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Elena Matajsová 

Telefón: 031/7705981   

E-mail: simighova@sala.sk 
 

Fax: 31/7706021 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sala.sk 
 

 

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 

I.2.1.   Druh verejného obstarávateľa 
 Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov 
 Štátna agentúra/úrad 
 Regionálny alebo miestny orgán 
 Regionálna alebo miestna agentúra/úrad 
 Organizácia riadená verejným právom 
 Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia 
 Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): samostatný územný samosprávny a správny celok  SR  (v zmysle zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona  
  § 6 ods. 1 písm. a) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. b) zákona  
  § 6 ods. 1 písm. c) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. d) zákona 

 
  § 6 ods. 1 písm. e) zákona 
  § 7 zákona 
  Iný (špecifikujte):                                      
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I.2.2.   Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
 Všeobecná štátna správa 
 Obrana 
 Verejný poriadok a bezpečnosť 
 Životné prostredie 
 Hospodárske a finančné záležitosti 
 Zdravotníctvo 

 
 Bývanie a občianska vybavenosť 
 Sociálna starostlivosť 
 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 Vzdelávanie 
 Iný predmet (špecifikujte): Samospráva  

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov                                  áno      nie   

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti 
a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa  
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb  
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby) 
a) Stavebné práce                            b) Tovary                                   c) Služby                                      

Kategória služby číslo     
(príloha č. 2 a 3 k zákonu) 

Uskutočňovanie stavebných prác 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie a uskutočňovanie 
stavebných prác 

Realizácia stavby akýmkoľvek 
spôsobom zodpovedajúcim 
požiadavkám verejného 
obstarávateľa  

 

 
 

 

 
 
 

 

Kúpa 

Lízing 

Prenájom 

Nákup na splátky 

Ich kombinácia  

 

 

 

 

 

V prípade zmluvy na poskytnutie 
služby v kategóriách č. 17 až 27 
súhlasíte s uverejnením tohto 
oznámenia? 

                              áno      nie  

Hlavné stavenisko alebo miesto 
uskutočňovania stavebných prác:  
Šaľa  
NUTS kód SK023 

Hlavné miesto dodania tovarov: 
 
                          

NUTS kód        

Hlavné miesto poskytovania služieb: 
 
                               

NUTS kód        
II.1.3. Oznámenie zahŕňa (ak sa uplatňuje): 

Uzatvorenie rámcovej dohody                              Zákazky založené na dynamickom nákupnom systéme (DNS)  
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Rekonštrukcia objektu ZŠ J. Murgaša – stavebné úpravy – 
zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ, výmena fasádnych výplní otvorov, zateplenie fasády, 
zateplenie konštrukcie strechy, výmena nášľapných podlahových krytín, hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK 
a termostatizácia.  
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplatňuje) 
Hlavný predmet  45.21.42.10-5     -            -  
Doplňujúce 
predmety  
 

45.32.10.00-3 
45.26.14.10-1 
45.42.11.24-9 
45.42.11.25-6 
45.43.21.10-8 
45.33.00.00-9 
45.21.22.22-8 
45.31.00.00-3 
45.41.00.00-4 
45.40.00.00-1 

    -            -  

    -            -  

    -            -  

    -            -  

 



 3 

II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek) 

II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)  
(uveďte len celkovú konečnú hodnotu zahŕňajúcu všetky zmluvy/časti a opcie; 
pre informáciu o jednotlivých zmluvách vyplňte oddiel V. Uzatvorenie zmluvy) 

Bez 
DPH 

Vrátane 
DPH     

Sadzba 
DPH (%) 

Hodnota: 39 726 858,27                                      Mena:             pri   ,  
alebo   najnižšia ponuka                /najvyššia ponuka            
(ktorá sa brala do úvahy)                                                                   Mena:       

 
 

 
     pri 

 

  ,  

 

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž 

Užšia súťaž 

Užšia súťaž so skrátenými lehotami  

Súťažný dialóg 

 

 

 

 

Rokovacie konanie so zverejnením 

Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami  

Rokovacie konanie bez zverejnenia 
Odôvodnenie výberu rokovacieho konania 
bez zverejnenia: vyplňte prílohu D. 

 

 

 

 

IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk (správnu informáciu vyznačte v príslušnom okienku) 

Najnižšia cena                                           
alebo 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka       
Kritériá 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

Relatívna váha 

           

           

           

           

           

Kritériá 

  6.                           

  7.                           

  8.                           

  9.                           

10.                           

Relatívna váha 

           

           

           

           

           
IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia                                                                                              áno      nie  

 

IV.3. Administratívne informácie 

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii):                      
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky                                áno      nie  

Ak áno, informáciu označte v príslušných predtlačených okienkach 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania              
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Zjednodušené oznámenie (DNS)                           
Oznámenie o kvalifikačnom systéme                     

Číslo oznámenia vo VVO      -      číslo VVO     z   /  /     (dd/mm/rrrr) 

Iné predchádzajúce uverejnenia                            

Číslo oznámenia vo VVO      -      číslo VVO     z   /  /     (dd/mm/rrrr) 

 

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY 

Uzatvorená zmluva k časti č. 001          Názov: STAVEBNÉ ÚPRAVY – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A  
                                                                                                  ROZŠÍRENIE O TRIEDY MŠ OBJEKTU ZŠ J. MURGAŠA, HORNÁ Č. 22, ŠAĽA 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 23/07/2008 (dd/mm/rrrr) 
V.2. Počet prijatých ponúk 001 
V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva  
Úradný názov: Menert spol s r.o. 
 

IČO: 17330165 

Poštová adresa: Hlboká č. 3 
 
Mesto/obec: Šaľa 
 

PSČ: 927 01 Štát: SR 

E-mail: menert@menert.sk 
 

Telefón: 031/7714648 Fax: 031/7705795  

Internetová adresa (URL):  
 
V.4. Informácie o hodnote zmluvy (uveďte len číslo) Bez 

DPH 
Vrátane 
DPH     

Sadzba 
DPH (%) 

Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky (ak sa uplatňuje): 

Hodnota: 35 000 000,--                                         Mena:       

 

 

 

    pri 

 

  ,  

Celková konečná hodnota zákazky  

Hodnota: 34 293 962,88                                    Mena:       

alebo   najnižšia ponuka                /najvyššia ponuka            
(ktorá sa brala do úvahy)                                                                   Mena:        

 

 

 
 

 

    pri 

 
    pri 

 

  ,  

  ,  

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte počet rokov        alebo     počet mesiacov 03 
V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy                                                                    áno      nie  

Ak áno, hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným plnením v subdodávateľskom vzťahu tretími 
osobami (uveďte len číslo)  
Hodnota bez DPH:                     Mena:         

Podiel   ,  (%) 
Nie je známe  

Stručný opis hodnoty/podielu zákazky s plnením v subdodávateľskom vzťahu (ak je známy):                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:menert@menert.sk
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Uzatvorená zmluva k časti č. 002          Názov: STAVEBNÉ ÚPRAVY – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A  
                                                                                                  ROZŠÍRENIE O TRIEDY MŠ OBJEKTU ZŠ J. MURGAŠA, HORNÁ Č. 22, ŠAĽA 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 23/07/2008 (dd/mm/rrrr) 
V.2. Počet prijatých ponúk 001 
V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva  
Úradný názov: Menert spol s r.o. 
 

IČO: 17330165 

Poštová adresa: Hlboká č. 3 
 
Mesto/obec: Šaľa 
 

PSČ: 927 01 Štát:  SR 

E-mail: menert@menert.sk 
 

Telefón: 031/7714648 Fax: 031/7705795 

Internetová adresa (URL):  
 
V.4. Informácie o hodnote zmluvy (uveďte len číslo) Bez 

DPH 
Vrátane 
DPH     

Sadzba 
DPH (%) 

Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky (ak sa uplatňuje): 

Hodnota: 5 000 000                                        Mena:       

 

 

 

    pri 

 

  ,  

Celková konečná hodnota zákazky  

Hodnota: 5 432 895,39                                         Mena:       

alebo   najnižšia ponuka                /najvyššia ponuka            
(ktorá sa brala do úvahy)                                                                   Mena:        

 

 

 
 

 

    pri 

 
    pri 

 

  ,  

  ,  

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte počet rokov        alebo     počet mesiacov 03 
V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy                                                                    áno      nie  

Ak áno, hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným plnením v subdodávateľskom vzťahu tretími 
osobami (uveďte len číslo)  
Hodnota bez DPH:                     Mena:         

Podiel   ,  (%) 
Nie je známe  

Stručný opis hodnoty/podielu zákazky s plnením v subdodávateľskom vzťahu (ak je známy):                 

----------------------------------------- (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.) ---------------------- 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ                           áno      nie  

Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): časť 001: Štrukturálny fond EÚ – 
Regionálny operačný program – Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra 
vzdelávania“.  
VI.2. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii):                                                         
VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia 28/07/2008 (dd/mm/rrrr) 
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ODDIEL VII. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA ZVEREJNENIE  

VII.1. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 
Meno a priezvisko, titul:  
Margita Simighová 

Telefón: 031/7705981-4 
 

E-mail:  
simighova@sala.sk 

Fax: 031/7706021 
 

Registračné číslo C0227-342-2002 
 

mailto:simighova@sala.sk


 7 

Príloha D 
k Oznámeniu o výsledku verejného obstarávania 

ODÔVODNENIE VÝBERU ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA 

Dôvod výberu rokovacieho konania bez zverejnenia musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
(vyznačte krížikom v príslušnom okienku): 

a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani 
jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet 
zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo 
v užšej súťaži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,  

b) tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov 
vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ, 

c) zákazka na dodanie tovaru,  na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva 
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, 
a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie 
konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo 
situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace 
zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to 
možné,   

d) požadované výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové 
účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na 
dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,  

e) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie 
obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by 
zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických 
charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke 
alebo v údržbe; platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnuť tri roky, 

f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze,   
g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí 

podnikanie, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,  
h) ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži 

návrhov; ak je viac víťazných uchádzačov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých, 
i) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba 

vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi 
a predpokladaná hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, 
ak doplňujúce stavebné práce alebo služby 

1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy  
bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 

2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné 
na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy, 

j) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných 
stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že 

1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej 
súťaže alebo užšej súťaže, 

2. informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a 

3. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy. 
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