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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324203-2011:TEXT:SK:HTML

SK-Šaľa: Vozidlá na údržbu ciest
2011/S 199-324203

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Mesto Šaľa, Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7
Kontaktná osoba: Margita Simighová
927 15 Šaľa
SLOVENSKO
Telefón:  +421 317705981
E-mail: simighova@sala.sk
Fax:  +421 317706021
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa www.sala.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
I.3) Hlavná činnosť

Iné: Samospráva

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – nákup čistiacej techniky.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov: Šaľa.
Kód NUTS SK023

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324203-2011:TEXT:SK:HTML
mailto:simighova@sala.sk
www.sala.sk
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V meste Šaľa sa bude dosahovať znižovanie znečisťovania ovzdušia aj využívaním umývacej a zametacej
techniky. Predmetom zákazky je nákup 2 multifunkčných automobilov vrátane ich montáže, umiestnenia,
zaškolenia, záručného servisu, ktoré zabezpečia samostatnosť verejného obstarávateľa pri výkone údržbovej
činnosti, ktoré sa budú využívať na údržbu čistoty v meste a zabezpečia čistenie 52,203 km miestnych
komunikácií. Zároveň zametacie stroje budú schopné pri čistení zozbierať použitý posypový materiál, ktorý bude
možné znovu použiť na posyp v zimnom období.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom
technického riešenia, ktorý bude spĺňať minimálne úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky uvedené v
bode 2 súťažných podkladov. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V takomto prípade priloží technický popis výrobku.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34144400, 34144430, 34144450

II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

Zametacie a postrekové vozidlo: podvozok schválený ako nosič výmenných nadstavieb, samozberná zametacia
nadstavba, cisterna.
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota bez DPH: 331 500,00 EUR

II.2.2) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 4 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky

Nevyžaduje sa.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v zmysle platných predpisov a z
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové, zálohové platby.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
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Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ požaduje od členov
tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne právny vzťah v súlade s § 31 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Plnenie zmluvy je podmienené schválením procesu verejného obstarávania
riadiacim orgánom MŽP SR a následným schválením mestským zastupiteľstvom.
V zmluve o dielo s úspešným uchádzačom bude zakotvené: „Predávajúci súhlasí s vykonaním kontroly (auditu)
overovania súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a
to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“.
Úspešný uchádzač pred podpisom Kúpnej zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi typové schválenie
v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. vydaným Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR – základný
technický opis resp. obdobné/ekvivalentné potvrdenie vystavené na základe typovej skúšky vykonanej
poverenou skúšobňou na ponúkaný typ vozidla.

III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a
preukázať ich splnenie podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov
môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti spôsobom podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady uchádzačov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Nevyžaduje sa.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3
roky (2008, 2009, 2010) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii a podpísaný bude štatutárnym
zástupcom uchádzača, alebo plnou mocou poverenou osobou. Odôvodnenie: Predloženie dokladov má
garantovať kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného
predmetu zákazky.
2. Podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní: opis a fotografie vozidiel, ktoré uchádzač ponúka
verejnému obstarávateľovi. Dokument bude podpísaný štatutárnym zástupcom alebo plnou mocou poverenou
osobou a bude predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. Odôvodnenie: Predložením
dokumentu uchádzač preukáže schopnosť zabezpečiť technickú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky.



Ú. v. EÚ/S S199
15/10/2011
324203-2011-SK

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

4/7

15/10/2011 S199
http://ted.europa.eu/TED

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

4/7

3. Certifikát uchádzača na systém riadenia kvality v predmete zákazky minimálne podľa ISO 9001, resp.
preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s § 29 zákona o
verejnom obstarávaní.
4. Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva v predmete zákazky podľa ISO 14001,
resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho
manažérstva v súlade s § 30 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie: Predložením certifikátu uchádzač
má garantovať, že je oprávnený dodať požadovaný tovar a je držiteľom požadovaných osvedčení.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade musí uchádzač preukázať verejnému obstarávateľovi,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (napr. zmluva o budúcej zmluve, zmluva o
spolupráci a pod.). Doklad bude predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Týmto spôsobom uchádzač preukáže dodávku min. 5 kusov vozidiel na údržbu ciest za predchádzajúce tri roky.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu
IV.1.1) Druh postupu

Otvorená

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: 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.

IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

nie je.

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 24.10.2011 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
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28.11.2011 - 10:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

Slovenčina.

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 30.4.2012

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29.11.2011 - 13:00
Miesto
Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa, SLOVENSKO.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: 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.3) Doplňujúce informácie
a) 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.
b) Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode I.1 a musia byť doručené v lehote
podľa bodu IV.3.4. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s
heslom: „Verejná súťaž – Nákup čistiacej techniky“. Na vonkajšej strane obálke uchádzač taktiež uvedie názov/
obchodné meno a sídlo/adresu uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť predložené osobitné
písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov ako aj prijatie uvedeného poverenia štatutárneho
zástupcu vedúceho člena skupiny, ktorý má právnu subjektivitu na komunikáciu s verejným obstarávateľom v
mene skupiny dodávateľov a na právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu obstarania.
Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné.
Písomné splnomocnenie musí byť podpísané štatutárnymi orgánmi všetkých členov skupiny dodávateľov.
Súčasťou dokladu o vytvorení skupiny bude rozdelenie predmetu zákazky s uvedením, ktorú časť zákazky budú
zabezpečovať jednotliví členovia skupiny a to v náväznosti na kontrolu splnenia podmienok účasti podľa § 26
ods. 1 písm. f) v súlade s ust. § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
c) Verejný obstarávateľ vylúči skupinu dodávateľov z procesu obstarávania, ak v období od uplynutia lehoty na
predloženie žiadosti o účasť až do dňa uzavretia zmluvy dôjde k zmene zloženia tejto skupiny dodávateľov.
d) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení, v jednej fotokópii
originálu a naskenovanú ponuku na CD/DVD nosici. Súčasťou ponuky bude prehlásenie uchádzača, ktorým
bude súhlasiť s poskytnutím fotokópie ponuky riadiacemu orgánu OPŽP k overeniu procesu verejného
obstarávania.
e) Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny
jednotlivých častí a strany/listy v nej boli parafované uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať
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v mene uchádzača a očíslované vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie
abecednými znakmi.
f) Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť
takýchto údajov na príslušnej listine alebo dokumente v elektronickej podobe alebo zabezpečiť pre verejného
obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania.
g) Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po overení procesu verejného obstarávania a
písomnej výzvy riadiaceho orgánu MŽP SR na podpis zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neuzavrieť zmluvu, ak nedôjde k jej schváleniu poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z fondov
EÚ.
h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle
vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný
obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
j) Uchádzačom predloženej ponuke uvedené vozidlá musia spĺňať požiadavky na energetický a
environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zák. č. 158/2011 Z. z o podpore
energetiky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo
ekvivalentný predpis v závislosti od krajiny záujemcu). Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie emisnej normy
EURO 5.

VI.4) Odvolacie konanie
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264218
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219
Orgán zodpovedný za mediáciu
Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
SLOVENSKO
E-mail: mesto@sala.sk
Telefón:  +421 317705981
Fax:  +421 317706021

VI.4.2) Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Žiadosti o nápravu sa podávajú podľa § 136 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú k dispozícii aj na domovskej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk) alebo priamo na
tomto úrade, ktorého adresa a kontakty sú uvedené nižšie.

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava

http://www.uvo.gov.sk
mailto:mesto@sala.sk
www.uvo.gov.sk
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SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264218
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
12.10.2011

http://www.uvo.gov.sk

