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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 7 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Stavebné 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 hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.sala.sk

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

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uveďte)

Samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa



Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šaľa -Záchytné parkovisko

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

Uskutočňovanie stavebných prác.

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
Šaľa

NUTS kód:

SK023.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Riešené územie sa nachádza v centrálnej mestskej zóne mesta Šaľa,
v dotyku s pešou zónou mesta. Územie je vymedzené a kompozične
primárne orientované na osi Hlavnej ulice, medzi križovatkami s ul.
Budovateľskou a Vlčanskou. Navrhované riešenie záchytného
parkoviska pre pešiu zónu vychádza z koncepcie návrhu ÚPN CMZ a
je v súlade s platnou ÚPD na úrovni mesta. Pozdĺž ul. Hlavnej od
vyústenia ulice Budovateľskej po jej napojenie na Vlčanskú je
navrhnuté pozdĺžne parkovanie popri jazdnom pruhu a ostrovné
šikmé státia v centrálnej časti ulice. Pri realizácii bude vybudovaných
84 parkovacích stojísk s povrchom z betónovej dlažby, budú
zrekonštruované prístupové komunikácie v priestore parkoviska s
povrchom z asfaltobetónu, rekonštruované pešie chodníky a
spevnené plochy s povrchom z betónovej dlažby, obnovené plochy
zelene dotvorené krajinársko parkovou úpravou, doplnená nová
výsadba. Základné údaje spevnené plochy pešie plochy a
priestranstvá cca 2476 m2, dopravne ukľudnené komunikácie a
parkovacie plochy cca 3258 m2, nespevnené plochy plochy zelene
cca 793 m2, drevené kamenivo/štrk cca 69 m2. Územie bude
doplnené mestským mobiliárom. Súčasťou riešenia je aj realizácia
gravitačnej dažďovej kanalizácie v dĺžke cca 311 m na odvedenie
dažďových vôd zo spevnených plôch komunikácií a parkovísk cez
žľab a následne cez odlučovač ropných látok, ktorý je tiež predmetom
zákazky. Ďalšou súčasťou je vybudovanie gravitačnej kanalizácie
celkovej dĺžky cca 165 m na odvedenie dažďových vôd zo striech
objektov v riešenom území, vybudovanie novej vodovodnej prípojky
dĺžky cca 21 m a vodomernej šachty ako prípravu pre napojenie
fontány v budúcnosti. Ďalej bude riešené nové verejné osvetlenie,
rozvody nn a slaboprúdové rozvody. Objektová skladba: SO 01
demolácie a príprava územia SO 02 komunikácie a spevnené plochy
SO 03a dažďová kanalizácia odvodnenie spevnených plôch + ORL
SO 03b dažďová kanalizácia odvodnenie striech SO 04 prípojka vody
a vodomerná šachta SO 05 verejné osvetlenie, rozvody nn SO 5a
slaboprúd SO 06 mestský mobiliár SO 07 terénne a sadovnícke
úpravy



II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45211360-0. 

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

II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota: 480124,0000 EUR

Bez DPH.

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 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia 
Áno.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
3070/2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Áno.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.

Číslo oznámenia vo VVO: 06690-MSP, číslo VVO 168/2011 z
27.08.2011.

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY 

Názov: Zmluva o dielo č. 409/2012

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 
28. 9. 2012

V.2. Počet predložených ponúk 
12

V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

STRABAG s.r.o.

IČO: 17317282



Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Slovensko

Telefón: +421 376537007

Fax: +421 376537007

E-mail: peter.blasko@strabag.com

V.4. Informácie o hodnote zmluvy

Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky

Hodnota: 1151370,2400 EUR

Bez DPH.

Celková konečná hodnota zákazky: 

Hodnota: 480124,0000 EUR

Bez DPH.

V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy 
Nie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

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

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný
program Životné prostredie, Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a
minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Opatrenie 3.1
Ochrana ovzdušia, kód výzvy OPŽP-PO3-09-3, názov projektu:
Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali, kód ITMS:
24130120073.

VI.2. Ďalšie informácie 
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: Ing.
Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Antal, Ing. Eliška
Vargová, Ing. Elena Matajsová, Margita Simighová

VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia 
4. 10. 2012


