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Druh zákazky: Stavebné práce. 
 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Úradný názov: Mesto Šaľa   

IČO: 00306185   

Poštová adresa: Nám. Sv. Trojice 7   

PSČ: 92715   

Mesto/obec: Šaľa   

Štát: Slovenská republika   

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

Kontaktná osoba: Mária Szabová, Michal Jobbágy   

Telefón: +421 317705981   

Fax: +421 317706021   

E-mail: mesto@sala.sk   
 

 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 

 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
(miestach). 

 Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

I.2.1. 
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Iný verejný obstarávateľ 

 
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). 
 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II.1. Opis 

II.1.1. 
Názov zákazky 
Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale 

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

a) Stavebné práce 
 Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Horná 30, Šaľa 
b) Tovary 
c) Služby 
 NUTS kód: 
  SK023. 

 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

 
Predmetom zákazky je oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale a v sociálno-
prevádzkovej budove na ulici Hornej 30 v Šali. Jedná sa o zriadenie novej vodovodnej prípojky
od vodomernej šachty do výmenníkovej stanice, montáž filtračného zariadenia, výmena 



prípojky teplej a studenej vody z výmenníkovej stanice do haly, montáž hlavných vetiev 
rozvodných potrubí po stenách a pod stropom objektov, výmena pripojovacích potrubí 
v hygienických zariadeniach a obnovu obkladov. Podrobný rozpis prác je popísaný 
v súťažných podkladoch. Práce budú financované z rozpočtu obce a z poskytnutej účelovej 
dotácie Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Termín realizácie stavby: do 31.12.2011.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212225-9. 

 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45112400-9, 45300000-0, 45330000-9, 42912310-8, 45332400-7, 45400000-
1, 45410000-4, 45420000-7, 45421100-5, 45430000-0, 45432210-9, 45442100-8, 71632000-7.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
  
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
 Hodnota: 38400,0000 EUR 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 
 Hodnota: 1,5 
 

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE  
III.1. Podmienky účasti 
III.1.1. Osobné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 99 ods. 1) písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje na preukázanie podmienok 
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorú sú 
predmetom obstarávanej zákazky. Uchádzač preukáže splnenie uvedenej podmienky účasti 
predložením dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), resp. ods. 3,4 alebo podľa § 128 ods. 1 cit. 
zákona a to v súlade s § 19 ods. 3 cit. zákona. Všetky predložené doklady a dokumenty musia 
byť platné, musia byť predložené v origináli alebo úradne overenej kópii. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
 Nie. 
 

 

ODDIEL IV. POSTUP  
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 

  

IV.1.2. 
Použije sa elektronická aukcia 
Áno. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. 
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nie je 

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
 Dátum: 7. 10. 2011. Čas: 13.00 h.  
 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 
 Dátum: 19. 10. 2011. Čas: 13.00 h.  
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 



 Dátum: 19. 10. 2011. Čas: 14.30 h.  
 Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 

 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 
41 sa nepoužije. 

 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

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

VI.2. 

Ďalšie informácie 
1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 2) Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom prehliadku miesta uskutočnenia 
stavebných prác. Kontaktná osoba je Michal Jobbágy, referát správy majetku mesta MsÚ Šaľa 
(č.t.: 0911550185). 3) Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Šaľa a z poskytnutej
účelovej dotácie Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a to na základe faktúr (jedna 
faktúra na 0. etapu stavebných prác a druhá faktúra na 1. etapu stavebných prác), lehota 
splatnosti je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. 4) Ponuky budú doručené osobne alebo
poštou na adresu uvedenú v bode I.1. a musia byť doručené v lehote podľa bodu IV.2.3. Obálka 
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená heslom: súťaž - 
neotvárať! Oprava rozvodov vody a kanalizácie v športovej hale. Na vonkajšej strane obálky 
uchádzač taktiež uvedie názov/obchodné meno a sídlo/adresu uchádzača. 5) Verejný 
obstarávateľ požaduje predložiť 1 ponuku (v ponuke verejný obstarávateľ žiada vyčísliť 
samostatne 0. etapu stavebných prác a 1. etapu stavebných prác, ďalej súčet/sumár obidvoch 
etáp). Ponuka bude predložená v jednom originálnom vyhotovení a v jednej fotokópii. 6) 
Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. 
Pozvánka bude obsahovať pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom e-aukcie bude 
celková cena s DPH. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi nový výkaz výmer 
do 2 pracovných dní od ukončenia e-aukcie aj s potvrdeným protokolom o účasti. 7) Verejný 
obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po schválení zmluvy mestským zastupiteľstvom. 
8) Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť návrh zmluvy o dielo v dvoch 
originálnych vyhotoveniach, obe podpísané štatutárnym zástupcom a opatrené pečiatkou. Návrh 
zmluvy musí byť vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. 9) 
V prípade skupiny dodávateľov bude návrh zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom 
povereného člena skupiny na zastupovanie, konanie v mene skupiny. 10) Uchádzač predloží 
čestné vyhlásenie, že predložená ponuka je záväzná v lehote viazanosti ponúk do 15.12.2011 
vrátane a uchádzač súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa. 11) Uchádzač priloží 
prehlásenie, že sa zaväzuje stavebné práce realizovať a dielo odovzdať do prevádzky najneskôr 
do 31.decembra 2011. 12) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v prípade jeho úspešnosti 
vo verejnom obstarávaní predloží verejnému obstarávateľovi pred uzatvorením zmluvy doklad 
o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom vo výške minimálne 50.000,- EUR,
alebo ekvivalent v inej mene a to na celú dobu realizácie stavby, po protokolárne odovzdanie 
ukončeného diela verejnému obstarávateľovi bez závad a nedorobkov. 13) Uchádzač predloží 
čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, že 
predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 14) Čestné vyhlásenia uchádzača budú predložené 
v origináli, resp. v úradne osvedčenej fotokópii a budú podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho zastupovanie, v prípade skupiny 
dodávateľov poverenou osobou na zastupovanie skupiny. V prípade podpísania čestných 
vyhlásení poverenou osobou, je požiadavka, aby súčasťou ponuky bola aj plná moc 
na zastupovanie štatutárneho zástupcu s prijatím plnej moci poverenou osobou, toto predložiť 
v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. 15) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným 
podmienkam verejného obstarávateľa. 

VI.3. 
Dátum odoslania tejto výzvy 
28. 9. 2011 

 



 


