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INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY 

PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

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

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 

Telefón: 031/7705981   

E-mail: simighova@sala.sk 
 

Fax: 031/7706021 

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):                                  

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   
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ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Výmena okien a dverí – MŠ, ZŠ a COV v Šali  
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)  

Stavebné práce                       Tovary                             Služby                                                                 

Kategória služby (príloha č. 2 a 3 k zákonu): ��
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): Predmetom realizácie je výmena fasádnych výplní otvorov – 
           okien a dverí (demontáž existujúcich okien a dverí ako i montáž plastových okien a dverí) na budovách 
           základných škôl a materských škôl v Šali a na budove COV ul. Hollého v Šali – Veči. 
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplatňuje) 
Hlavný predmet  45.42.11.30-4 ����-�       ����-� 
Doplňujúce 
predmety  
 

45.26.25.20-2 
45.44.21.00-8 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�       ����-� 

����-�       ����-� 

����-�       ����-� 

����-�       ����-� 

 

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah:                                                              

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo): 270 124,37                                              Mena: EUR 

alebo rozpätie                                    od                               do                         Mena:       

 

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk                     Výzva na rokovanie 

Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez zverejnenia:  
vyplňte prílohu D. 

  

 



 3 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): 2770/2009 

 

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 17/07/2009 (dd/mm/rrrr) 
V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 003 
V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 001 
V.4. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva: 
Úradný názov:  
R.G. – PLAST s.r.o. 

IČO:  36 245 585 

Poštová adresa:  
Areál PD č. 319  
Mesto /obec:  
Trstice 

PSČ: 925 42 Štát: SR 

E-mail:  
office@rg-plast.sk 

Telefón: 031/7782049 Fax: 031/7020211 

Internetová adresa (URL):  
  
V.5. Informácie o hodnote zmluvy (uveďte len číslo) Bez 

DPH 
Vrátane 
DPH     

Sadzba 
DPH (%) 

Celková konečná hodnota zákazky  

Hodnota: 242 274,80                                                                        Mena: EUR 

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 02 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

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

Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):                                
VI.2. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 
Meno a priezvisko, titul:  
Margita Simighová 

Telefón: 031/7705981 
 

E-mail:  
simighova@sala.sk 

Fax: 031/7706021 
 

Registračné číslo C0227-342-2002 
VI.3. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii):  

VI.4. Dátum odoslania tejto informácie       20/07/2009 (dd/mm/rrrr) 
 
 
 


