
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY 

 Verejná súťaž  

Druh zákazky 
 Stavebné práce  

 

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, referát verejného obstarávania 
                             Ing. Elena Matajsová, referát územného rozvoja a výstavby 

Telefón: 031/7705981   

E-mail:  
mesto@sala.sk 

Fax: 031/7706021 

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

 I.2. DRUH VEREJNEHO OBSTARAVATELA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY CINNOSTI 

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):                                  

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: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Jilemnického  ulica  
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                              
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Jilemnického ulica 
v mestskej časti Veča - stavba podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (výstavba na kľúč). Ide o ulicu so 
zástavbou rodinných domov. Existujúci živičný povrch komunikácie je poškodený,  nie je dodržaná niveleta, MK je 
bez súvislých chodníkov a miestami sú poškodené celé úseky komunikácie. Navrhovaná obnova MK C3 do kategórie 
MOU 3,5/40 s jednostranným chodníkom. Celková dĺžka je cca 523 m.  
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplatňuje) 
Hlavný predmet  45.23.30.00-9 ����-�       ����-� 

 

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: 116.132,34                                                                       Mena: EUR       pri ��,� 

 

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž    

 

IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

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

Najnižšia cena                                           
 

 

IV.3. Administratívne informácie 

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): 2754/2009  
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky                                áno      nie  

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania              
Číslo oznámenia vo VVO 02589-MSP   číslo VVO 091 z 15/05/2009 (dd/mm/rrrr) 



ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY 

Názov:  REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – JILEMNICKÉHO ULICA   

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 05/08/2009 (dd/mm/rrrr) 

V.2. Počet prijatých ponúk 005 
V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva  
Úradný názov: STRABAG s.r.o. 
 

IČO: 17317282 

Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A 
 
Mesto/obec: Bratislava 
 

PSČ: 825 18 Štát: SR 

E-mail: martin.zahora@strabag.com 
 

Telefón: 032/6491638 Fax: 032/6491637 

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: 360 000                                             Mena: EUR 

 

 

 

    pri 

 

��,� 

Celková konečná hodnota zákazky  

Hodnota: 116 132,3400                                         Mena: EUR 

 

 

 
 

  

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte počet rokov ��     alebo     počet mesiacov 02 

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

 

 

  
 


