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Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Šaľa

Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe) : 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

Telefón: +421 317705981

Fax: +421 317706021

E-mail: mesto@sala.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.sala.sk

(Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohy A)

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

Druh verejného obstarávateľa:Iné (uveďte)

samostatný územný samosprávny a správny celok SR (v zmysle zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Iné (uveďte)

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 výsadba izolačnej
zelene.

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

c) Služby.

Kategória služieb č.: 27.

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb: Šaľa

NUTS kód:

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)

Výsledkom vegetačných úprav bude výsadba a regenerácia izolačnej
zelene oddeľujúcej obytnú zónu od frekventovaného dopravného
koridoru na Dolnej a Vlčanskej ulici. Zeleň vo vysokej miere skvalitní
mikroklímu a nakoľko sa jedná o významné plochy sídelnej zelene,
budú spĺňať ekostabilizačnú, environmentálnu a izolačnú funkciu.
Bude vysadených spolu 1852 rastlín, kde bude vysadených 105
listnatých stromov, 11 ihličnatých stromov, 1679 listnatých krov a 57
stálozelených krov. Úprava zelených plôch bude prebiehať na Dolnej
ulici tzv. Park Novorodencov, na rozmedzí ulíc Dolnej a Vlčanskej tzv.
Poľský park a plochy zelene pozdĺž Vlčanskej ulice. Ide o vytvorenie
novej a regeneráciu pôvodnej izolačnej zelene v riešenom území.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77310000-6. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 77211600-8, 77315000-1, 03441000-3, 03451300-9,
03452000-3. 

II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)

Nie.

II.1.8) 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

Bude vysadených spolu 1852 rastlín, kde bude vysadených 105
listnatých stromov, 11 ihličnatých stromov, 1679 listnatých krov a 57
stálozelených krov.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 193800,0000 EUR

II.2.2) Informácie o opciách

Nie.

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní (ak je uplatniteľné)

Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie.

II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE (ak je to
známe)

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky).

Hodnota: 6

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: 
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: (ak je to uplatniteľné)

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: Zhotoviteľ súhlasí s
vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho so službami
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.

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: § 28 ods. 1 písm. a), g), a k) zákona č. 25/2006
Z. z.. Preukáže ich predložením týchto dokladov: Zoznam
poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2008-2010) 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. Za služby rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zemné práce
súvisiace hĺbením jám, rozrušením pôdy, spracovaním pôdy,
výsadbou stromov, zakotvenia drevín, výsadbou a ošetrovaním
trávnikov, valcovaním, ošetrovaním vysadených drevín a pod.
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 predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný
objem požadovaného predmetu zákazy. Údaje o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Údaje budú podpísané
štatutárnym zástupcom alebo plnou mocou poverenou osobou a
doklad bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii.
Odôvodnenie: Predloženie dokladu má garantovať poskytnutie služieb
na požadovanej úrovni a potreba preukázania odborných kapacít
uchádzača súvisí s kvalitou vykonaného diela. Podiel plnenia zo
zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Súčasne predloží zmluvy alebo zmluvy o budúcich zmluvách so
subdodávateľmi viažuce sa k predmetu subdodávky a doklady
subdodávateľov o oprávnení podnikať v predmete subdodávky.
Uvedené doklady budú predložené v origináli alebo v úradne
osvedčenej fotokópii. Odôvodnenie: Predloženie dokladov má
garantovať kvalitné plnenie zákazky vrátane informácie ako bude
uchádzač zabezpečovať plnenie zmluvy. 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. prísľub na konkrétne kapacity,
zmluva o budúcej zmluve, zmluva o spolupráci a pod.). Doklad bude
predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 uspokojivé referencie o
poskytnutých službách v stanovenom období, každá v hodnote min.
100.000,00 eur bez DPH.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách (ak je to uplatniteľné)

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE
SLUŽIEB

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie.

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu
pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:Nie.

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. Úspešný uchádzač
predloží verejnému obstarávateľovi do 2 pracovných dní od
ukončenia e-aukcie nový výkaz výmer.

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

Dátum: 2. 11. 2011. Čas: 10.00 h. 

Spoplatnená dokumentácia: Áno.

Cena: 20,0000

Mena: EUR.

Podmienky a spôsob platby: Verejný obstarávateľ poskytne súťažné
podklady do 6 dní od prijatia písomnej žiadosti uchádzača, doručenej
poštovou zásielkou alebo osobne na adresu uvedenú v bode I.1.
Získať súťažné podklady možno predložením bankového potvrdenia o
zaplatení požadovanej výšky úhrady za súťažné podklady na účet
verejného obstarávateľa číslo účtu: 6627849005/1111 UniCredit Bank
Slovakia, a.s. (VS: 22300119, špecifický symbol: IČO uchádzača),
alebo zložením finančných prostriedkov do pokladne Mestského
úradu v Šali na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode I.1.

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 5. 12. 2011. Čas: 10.00 h. 

IV.3.6 Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo
žiadosti o účasť 
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ.

slovenčina

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



Trvanie: do dátumu.

Dátum: 30. 4. 2012

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum: 6. 12. 2011. Čas: 13.00 h. 

Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7,
927 15 Šaľa .

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie.

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania (ak je to uplatniteľné)

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 Výsadba izolačnej zelene. 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 nosiči. 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 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.

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.2) Podanie odvolania

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176



Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia 
17. 10. 2011


