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INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY 

PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY 

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: 031/7706021 

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

 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Stavebný dozor – Domov dôchodcov 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)  

Stavebné práce                       Tovary                             Služby                                                                 
12 
Kategória služby (príloha č. 2 a 3 k zákonu):  

Hlavné stavenisko alebo miesto 
uskutočňovania stavebných prác:  
NUTS kód  

Hlavné miesto dodania 
tovarov:  
NUTS kód  

Hlavné miesto poskytovania služieb: 
Šaľa 
 
NUTS kód SK023

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – výkonu 
činností stavebného dozoru a inžinierskych činností pri realizácii stavby „Domov dôchodcov, Šaľa“. Predmetom 
stavby je – výstavba objektu domova dôchodcov formou prestavby, nadstavby a prístavby k pôvodnému objektu 
materskej školy na ul. Nešporovej v Šali. Predpokladaný investičný náklad na realizáciu stavby je cca 2.300.000 Eur 
vrátane DPH. Stavba bude realizovaná z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Predpokladaný termín 
realizácie stavby: do 31.12.2012.  
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplatňuje) 
Hlavný predmet  

Doplňujúce 
predmety 

71315300-2
 -        -  

 



 2 

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah: Výkon činností stavebného dozoru a inžinierskych činností pri realizácii 
stavby „Domov dôchodcov, Šaľa“ v rozsahu: 

- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka (montážneho) 
denníka, 

- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia 
dokumentácie dokončených častí diela, 

- odsúhlasenie prípadných dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela – stavebného objektu 
alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu realizácie a nezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky 
a zmeny projektu predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi, 

- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich 

predkladanie na likvidáciu objednávateľovi (potvrdenie mesačne vykonaných prác v zisťovacom protokole) 
- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 
- spolupráca spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu 

realizovaných prác s projektom, 
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných závad projektu, 
- sledovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich 

výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly), 
- sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo, 
- kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľov diela na nedodržanie 

termínov, 
- kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného  stanoviska 

mandantovi k prípadným naviac prácam zvyšujúcim cenu diela 
- organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minimálne v dvojtýždňových intervaloch a podľa potreby, 

spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, 
- účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných riadiacim orgánom pre ROP 
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby 

a účasť pri preberacom konaní, 
- kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov, 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 
- spracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane prípravy dokladovej časti 
- účasť na kolaudačnom konaní, zastupovanie investora na kolaudačnom konaní, zabezpečenie právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia 

poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celej záručnej doby, účinnosť 
spočíva v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutie písomného stanoviska mandantovi 
k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo): 22.000,00     Mena: EUR 

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. 

  

 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): 3146/2011 
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ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 22 /12/2011 (dd/mm/rrrr) 

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 010 
V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 3 
V.4. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva: 
Úradný názov:  
KOODIS spol. s r.o. 

IČO:  31414885 

Poštová adresa:  
 P. Pázmánya č. 49/3 
Mesto /obec:  
 Šaľa 

PSČ 927 01 Štát: SR 

E-mail:  
koodis.sala@koodis.sk  

Telefón:  31774193 Fax:   

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

DPH 
Vrátane 
DPH     

Sadzba 
DPH (%) 

 
Celková konečná hodnota zákazky  

Hodnota:   4.166,66    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 60 

 
 
 
 
 

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): Prioritná os 2 – Infraštruktúra soc. 
služieb, sociálnoprávnej ochrany a  sociálnej kurately, Opatrenie č. 2.1 Infraštruktúra sociálnych  služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, kód výzvy: ROP-2.1c-2010/02. 
VI.2. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 

Meno a priezvisko, titul: Margita Simighová 
 

Telefón: 317705981 
 

E-mail: simighova@sala.sk 
 

Fax: 317706021 
 

Registračné číslo C0227-342-2002 
VI.3. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii): Členovia komisie: Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Jozef Husárik, Ing. Peter 
Andráši, Ing. Elena Matajsová, Ing. Jana Nitrayová, Margita Simighová  
VI.4. Dátum odoslania tejto informácie       (30/12/2011) 

 
 
Predchádzajúce oznámenie: 
04717 – WYS 
121/2011 zo dňa 22. 6. 2011 


