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Druh zákazky: Tovary. 
 

 

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): Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa   

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Krokavec, Mária Szabová   

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: inom mieste: vyplňte prílohu A.II. 

 
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné 
podklady a doplňujúce dokumenty  

 

Úradný názov: Mestská polícia Šaľa   

IČO: 00306185   

Poštová adresa: Hollého 9   

PSČ: 92705   

Mesto/Obec: Šaľa   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Hollého 9, 92705 Šaľa   

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Krokavec   

Mobil: +421 903286330   

Telefón: +421 317705987   

Fax: +421 317706777   

E-mail: nacelnik@sala.sk   
 

 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 
Prevencia kriminality v Šali - Monitorovací kamerový systém 

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

a) Stavebné práce 
b) Tovary 
 Hlavné miesto dodania tovarov: Územie Mesta Šaľa (viac v súťažných podkladoch) 
c) Služby 
 NUTS kód: 
  SK023. 

 

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

 

Rozšírenie a modernizácia existujúceho kamerového systému o šesť kusov statických kamier a 
dvoch kusov otočných kamier s príslušenstvom, jednej PC zostavy a štyri kusy monitorov 
s príslušenstvom do strediska obsluhy kamerového systému a začlenenie už existujúcich kamier
do nového VDR systému. Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytnutej 
prostredníctvom Obvodného úradu Nitra a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 32330000-5. 

 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 35125300-2, 51300000-5, 32572000-3, 30213000-5, 30231000-7. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 
  
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
 Hodnota: 19980,0000 EUR 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
 Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy). 
 Hodnota: 10 
 

 

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 na preukázanie podmienok účasti 
podľa § 26 ods. 1 písm. f) vyžaduje predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 písm. e) resp. ods. 3 a
ods. 4 alebo podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení 
alebo ako úradne overené fotokópia dokladu. 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.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže: § 27 ods. 1 písm. b) 
potvrdením o poistení za škodu pri výkone povolania vo výške min. 24 000,00 EUR. 
V prípade, ak uchádzač nemá uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone povolania, uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že najneskôr 
do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy na realizáciu predmetu zákazky uzatvorí poistenie 
na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania a to minimálne vo výške zmluvnej



ceny vyjadrenej v EUR vrátane DPH. 
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa zák. č. 25/2006 Z.z. § 28 ods. 1 
písm. l) - Uchádzač predloží opisy, fotografie a technické špecifikácie tovaru, ktorý je 
predmetom obstarávania v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol posúdiť ponúkaný 
tovar s požadovanými parametrami. - Doklad, že na ponúkaný tovar je na území SR 
zabezpečený autorizovaný servis. - Doklad preukazujúci, že pracovníci prevádzajúci montáž a 
odborné práce majú kvalifikáciu v danom odbore. 

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: 11. 11. 2011. Čas: 13.00 h.  
 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
 Dátum: 24. 11. 2011. Čas: 13.00 h.  
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
 Dátum: 24. 11. 2011. Čas: 13.10 h.  
 Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Nám. Sv. Trojice 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) Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku súčasného strediska obsluhy 
kamerového monitorovacieho systému ako aj jednotlivých vytypovaných lokalít, aby si sami 
overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 3) 
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie od Mgr. Petra 
Krokavca, náčelníka Mestskej polície Šaľa, č.t.. 0903286330. 4) Nakoľko sa na predmet 
zákazky viaže účelová dotácia zo štátneho rozpočtu, termín dodania je nevyhnutné dodržať 
do 31.12.2011. 5) 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 s heslom: Prevencia kriminality v Šali - Monitorovací 
kamerový systém. Na vonkajšej strane obálky uchádzač taktiež uvedie názov/obchodné meno a 
sídlo/adresu uchádzača. 6) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť 1 ponuku v jednom 
originálnom vyhotovení a v dvoch fotokópiách aj na CD nosiči. 7) Verejný obstarávateľ je 
oprávnený uzatvoriť zmluvu až po schválení zmluvy mestským zastupiteľstvom. 8) Verejný 
obstarávateľ požaduje v rámci ponuky preložiť návrhy zmlúv v dvoch originálnych 



vyhotoveniach obe podpísané štatutárnym zástupcom a opatrené pečiatkou, návrhy zmlúv musia
byť vyhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. 9) V prípade 
skupiny dodávateľov budú návrhy zmlúv podpísané štatutárnym zástupcom povereného člena 
skupiny na zastupovanie, konanie v mene skupiny. 10) Uchádzač musí vyhlásiť, že súhlasí 
s poskytnutím celej ponuky poskytovateľovi dotácie pre prípadnú kontrolu procesu verejného 
obstarávania. 11) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložená ponuka je záväzná 
v lehote viazanosti ponúk do 31.12.2011 vrátane a uchádzač súhlasí s podmienkami verejného 
obstarávateľa. 12) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že obdržané súťažné podklady 
preštudoval, chýbajúce položky doplnil a na základe toho stanovil cenu. 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 neprijať 
ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam 
verejného obstarávateľa. 

VI.3. 
Dátum odoslania tejto výzvy 
4. 11. 2011 

 

 


