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OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
A OPRAVE

Formulár: Príloha č. 8 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh
postu
pu:
Verejn
á
súťaž.

Druh
zákaz
ky:
Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

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

Mesto Šaľa

IČO: 00306185

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv.
Trojice 7

Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Elena Matajsová

Telefón: +421 317705981

Fax: +421 317706021

E-mail: mesto@sala.sk

Adresa hlavnejstránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.sala.sk

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

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Iné (uveďte)

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. b).

Samospráva



I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uveďte)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa

II.1.2. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Realizáciou predmetu zákazky bude vytvorený zhromažďovací
priestor na voľnej ploche za kaštieľom v relaxačno - oddychovej zóne
s vodným prvkom, mobiliárom a zeleňou. Bude prepojené
priestranstvo ulíc P. Pázmaňa a ul. Školskej v priestore okolo kaštieľa
a nového otvoreného verejného priestranstva s prepojením parku pri
kostole. Zriadi sa bezbariérový prístup od ul. Školskej v priestore
existujúceho prepojovacieho chodníka, ako aj na Ul. Pázmaňa do
existujúcich prevádzok. Bude vybudovaný systém verejného
osvetlenia priestranstiev a komunikácií, nasvietenie kostola, kaštieľa,
parku v kostolnej záhrade. Zároveň sa vybuduje nový systém
chodníkov, zrekonštruujú sa komunikácie (801m), 1 autobusová
zastávka, zrevitalizuje sa existujúca a doplní sa nová zeleň. Do
novovzniknutých priestranstiev budú zakomponované dodané prvky
drobnej architektúry (fontána, drevená terasa nad fontánou,
premostenie-prvok drobnej architektúry, lavičky, odpadkové koše,
bicyklové stojany, informačné panely a pod.). V priestore bytových
domov budú riešené murované stanovištia kontajnerov a zrevitalizuje
sa park s chodníkmi. Riešením statickej dopravy sa vytvoria nové
možnosti parkovania, časť parkovacích miest sa zrekonštruuje.

II.1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45211360-0. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45100000-8, 45112400-9, 45213316-1, 45223300-9,
45231220-3, 45231300-8, 45231600-1, 45231400-9, 45233120-6,
45233161-5, 45233220-7, 45233290-8, 45310000-3, 45316100-6,
45432112-2, 77310000-6. 

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1 Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom

1365/2012



IV.2.2 Evidenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou

IV.2.3 Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 
Áno.

Ak áno, informáciu označte v príslušných podtlačených
okienkach: Oznámenie o vyhlásení verejného obstrávania.

Číslo oznámenia vo VVO: 10740-MSP, číslo VVO 240/2011 z 10726.

IV.2.4 Dátum odoslania pôvodného oznámenia

6. 12. 2011

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Oznámenie zahŕňa 
Zrušenie postupu zadávanie zákazky.

VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky

Žiadna zmluva nebola uzavretá

Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:§ 46 ods. 2 zmenili
sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

VI.4.

Ďalšie
doplň
ujúce
inform
ácie

VI.5.

Dátum
odosl
ania
tohto
ozná
menia 
19. 3.
2012


