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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Šaľa

IČO: 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, Ing. Elena Matajsová

Telefón: +421 317705981

Fax: +421 317706021

E-mail: mesto@sala.sk

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

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

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. 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.

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uveďte)



Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa

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

Uskutočnenie prác.

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Šaľa

NUTS kód:

SK023.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Realizáciou predmetu zákazky bude vytvorený zhromažďovací
priestor na voľnej ploche za kaštieľom v relaxačno - oddychovej zóne
s vodným prvkom, mobiliárom a zeleňou. Bude prepojené
priestranstvo ulíc P. Pázmaňa a ul. Školskej v priestore okolo kaštieľa
a nového otvoreného verejného priestranstva s prepojením parku pri
kostole. Zriadi sa bezbariérový prístup od ul. Školskej v priestore
existujúceho prepojovacieho chodníka, ako aj na Ul. Pázmaňa do
existujúcich prevádzok. Bude vybudovaný systém verejného
osvetlenia priestranstiev a komunikácií, nasvietenie kostola, kaštieľa,
parku v kostolnej záhrade. Zároveň sa vybuduje nový systém
chodníkov, zrekonštruujú sa komunikácie (801m), 1 autobusová
zastávka, zrevitalizuje sa existujúca a doplní sa nová zeleň. Do
novovzniknutých priestranstiev budú zakomponované dodané prvky
drobnej architektúry (fontána, drevená terasa nad fontánou,
premostenie-prvok drobnej architektúry, lavičky, odpadkové koše,
bicyklové stojany, informačné panely a pod.). V priestore bytových
domov budú riešené murované stanovištia kontajnerov a zrevitalizuje
sa park s chodníkmi. Riešením statickej dopravy sa vytvoria nové
možnosti parkovania, časť parkovacích miest sa zrekonštruuje.
Objektová skladba: SO 01 Súbor prvkov drobnej architektúry
výstavba nových 1.01 fontána 1.02 fontána kanalizácia, voda 1.03
drevená terasa nad fontánou 1.04 premostenie 1.05 rozvody NN SO
02 Súbor prvkov verejnej zelene výsadba nových SO 03 Verejné
osvetlenie rekonštrukcia 3.01 rozvody NN SO 04 Verejné osvetlenie



výstavba nových 4.01 rozvody NN SO 05 Rekonštrukcia a
modernizácia plôch verejného priestranstva 5.01 hrubé terénne
úpravy 5.02 rekonštrukcia vodovodnej prípojky 5.03 dažďová
kanalizácia + ORL 5.04 rekonštrukcia dažďovej kanalizácie SO 06
Autobusová zastávka rekonštrukcia SO 07 Rekonštrukcia miestnej
komunikácie ul. M. R. Štefánika SO 08 Rekonštrukcia miestnej
komunikácie ul. Školská SO 09 Cestné komunikácie, parkovacie
plochy rekonštrukcia SO 10 Cestné komunikácie, parkovacie plochy
výstavba nových SO 11 Chodníky rekonštrukcia 11.01 prekládka
plynu 11.02 rekonštrukcia chodníka ul. M. R. Štefánika 11.03
rekonštrukcia chodníka ul. Školská SO 12 Chodníky výstavba nových
12.01 vertikálne komunikácie bezbariérová rampa

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45211360-0. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45100000-8, 45112400-9, 45213316-1, 45223300-9,
45231220-3, 45231300-8, 45231400-9, 45231600-1, 45233120-6,
45233161-5, 45233220-7, 45233290-8, 45310000-3, 45316100-6,
45432112-2, 77310000-6. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

viď bod II.1.5 tohto oddielu.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 1560000,0000 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 12

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka je stanovená vo výške 50.000,00 eur (slovom:
päťdesiattisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky bude uvedený v
súťažných podkladoch.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo



odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ v rámci Regionálneho operačného programu, platba na
základe faktúry vystavenej za 2 kalendárne mesiace, lehota splatnosti
faktúr 120 dní, podrobnosti v súťažných podkladoch.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 
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, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Áno.

opis osobitných podmienok: Plnenie zmluvy je podmienené
prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. V zmluve o dielo s
úspešným uchádzačom bude zakotvené: Zhotoviteľ súhlasí s
vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s prácami
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. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako
zhotoviteľ predmetných prác mal uzatvorené poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú podnikateľom vo výške min. 1 500 000 eur,
alebo ekvivalent v inej mene, a to na celú dobu realizácie stavby po
protokolárne odovzdanie ukončeného diela verejnému
obstarávateľovi bez závad a nedorobkov. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác
predložil ako prílohu k zmluve o dielo osvedčenie o zavedení
integrovaného manažérskeho systému, resp. iné dôkazy, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek
na vystavenie príslušného certifikátu. Úspešný uchádzač pred
podpisom zmluvy o dielo predloží mesačný finančný harmonogram
diela.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 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.
Záujemca 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.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky
alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o
tom, že uchádzač nebol za obdobie od roku 01.01.2010 v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový
kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol (neboli) predmetom
exekúcie - doklad musí byť predložený v origináli, prípadne jeho
osvedčená kópia, nie staršom ako tri mesiace ku dňu predloženia
ponuky. Uchádzač predloží doklad podľa §27 ods.1 písm. a) od
každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený
účet, prípadne má iné záväzky, s čestným vyhlásením, v ktorom
uvedie, že v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk
nemá vedené peňažné účty ani iné záväzky. Vyjadrenia nesmú byť
staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
dokladov. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienky
účasti v oblasti preukázania ekonomického a finančného postavenia
sú primerané k preukázaniu solventnosti, finančnej spoľahlivosti
uchádzačov, je cieľom vybrať takého uchádzača, ktorý si plní riadne a
včas všetky svoje záväzky, vrátane finančných záväzkov a je schopný
úspešne zrealizovať zákazku. V prípade, že uchádzač využije na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah uchádzač musí preukázať
verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s finančnými zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Doklad bude predložený v
origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: §28 ods. 1 písm. b) Zoznam stavebných
prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky
uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (december 2006
november 2011) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, 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 uskutočnení. Za
stavby rovnakého alebo podobného charakteru sú považované
inžinierske stavby podľa ust. §43a ods. 3 písm. a), d), f), g), h), i), p),
r) stavebného zákona zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov. Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne



osvedčenej fotokópii a podpísaný bude štatutárnym zástupcom
uchádzača. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Splnenie
podmienky vyplýva z rozsahu predmetu zákazky, aby sa verejný
obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečované
spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite,
preukázanie potrebných skúseností uchádzačov vzťahu k predmetu
zákazky a tým schopnosť úspešne zrealizovať zákazku, preukázanie
plnenia si svojich zmluvných záväzkov. § 28 ods. 1 písm. g): Údaje o
vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných
prác. Údaje budú podpísané štatutárnym zástupcom alebo plnou
mocou poverenou osobou a doklad bude predložený v origináli alebo
úradne osvedčenej fotokópii. Prílohou budú platné doklady
preukazujúce odbornú spôsobilosť osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. (o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch) v znení
neskorších predpisov na výkon činností stavbyvedúci inžinierske
stavby dopravné stavby (alebo ekvivalent uvedeného dokladu podľa
práva platného v členských krajinách EÚ), stavbyvedúci inžinierske
stavby vodohospodárske (potrubné, líniové) (alebo ekvivalent
uvedeného dokladu podľa práva platného v členských krajinách EÚ).
Doklady preukazujúce uvedené odborné spôsobilosti budú
predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii alebo vo
fotokópii s originálnym odtlačkom pečiatky a originálom podpisu
príslušnej odborne spôsobilej osoby. Odôvodnenie: Predmetom
zákazky sú stavebné práce, ktorých vykonávanie sa riadi zákonom č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a potreba preukázania
odborných kapacít uchádzača vyplýva zo zákona č. 138/1992 Zb. v
platnom znení. Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený vykonávať
uvedené činnosti a je držiteľom požadovaných osvedčení. § 28 ods. 1
písm. k): V prípade ak uchádzač plánuje časť predmetu zákazky
realizovať v subdodávke, uvedie percentuálny podiel plnenia zmluvy
subdodávateľmi. Údaj uchádzač predloží formou súpisu, s uvedením
subdodávateľa, názvu a v percentuálnom vyjadrení uvedeného
rozsahu subdodávky, podpísaného štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a
pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísané a opečiatkované každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
Súčasne predloží zmluvy alebo zmluvy o budúcich zmluvách so
subdodávateľmi viažuce sa k predmetu subdodávky a doklady
subdodávateľov o oprávnení podnikať v predmete subdodávok.
Uvedené doklady uchádzač predloží ako originál, resp. úradne
osvedčené fotokópie. Odôvodnenie: Predloženie dokladov má
garantovať kvalitné plnenie zákazky vrátane informácie ako bude
uchádzač zabezpečovať plnenie zmluvy. §28 ods. 1 písm. l) pri



tovaroch, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať, predložiť 1. vzorky,
opis alebo fotografie, 2. vyhlásenia o zhode a doplňujúce podklady k
im, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými
osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody
stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami Ide o nasledovné
výrobky: - v ponuke navrhnutá betónová dlažba na pešie chodníky a
spevnené plochy, betónová zámková dlažba na plochy parkovísk s
technickými špecifikáciami podľa súťažných podkladov, - v ponuke
navrhnuté všetky druhy svietidiel SV 1 až SV 10 (rozumie sa
osvetľovacie telesá vrátane stožiarov, ak sa jedná o stožiarové
osvetlenie) s technickými špecifikáciami podľa súťažných podkladov, -
v ponuke navrhnuté čerpadlá a trysky fontány (rozumie sa čerpadlá
pre všetky tri okruhy, chemické hospodárstvo, pranie filtra, ponorné
kalové čerpadlo k vypúšťaniu fontány) s technickými špecifikáciami
podľa súťažných podkladov, - v ponuke navrhnuté jednotlivé prvky
drobnej architektúry (rozumie sa lavičky, odpadkové koše, stojany na
bicykle, informačné tabule, smerové tabule) s technickými
špecifikáciami podľa súťažných podkladov. Odôvodnenie primeranosti
podmienky účasti: Podmienka účasti je primeraná povahe predmetu
zákazky, v rámci ktorej môžu byť zabudované stavebné výrobky s
vyhláseniami o zhode, certifikované stavebné výrobky spĺňajúce
technické špecifikácie podľa projektovej dokumentácie v súťažných
podkladoch tak, aby sa verejný obstarávateľ pri kontrole príslušných
riadiacich orgánov pre štrukturálne fondy EÚ nevystavil riziku
nepreplatenia dodávok týchto stavebných výrobkov a s nimi
súvisiacich stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť
doklady pre splnenie podmienok účasti len u kľúčových výrobkov,
ktoré budú mať v konečnom dôsledku najväčší vplyv na životnosť,
prevádzku diela s tým súvisiace prevádzkové náklady, celkový
estetický vzhľad stavebného diela. 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 2 stavby, každá v hodnote
min. 1.000.000,00 eur bez DPH. Verejný obstarávateľ požaduje min.
jedného stavbyvedúceho na každú uvedenú činnosť (inžinierske
stavby dopravné stavby a inžinierske stavby vodohospodárske
(potrubné, líniové)].

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb



ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

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. V prípade, že po vyhodnotení ponúk zostane iba jeden
uchádzač, elektronická aukcia sa neuskutoční. Úspešný uchádzač
predloží verejnému obstarávateľovi nový výkaz výmer do 2
pracovných dní od ukončenia e-aukcie aj s potvrdeným protokolom o
účasti.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
nie je.

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Áno.

Poradové číslo: 1

Číslo oznámenia vo VVO: 00020-MUP, číslo VVO 1/2010 z
05.01.2010.

Poradové číslo: 2

Číslo oznámenia vo VVO: 07094-ZUP, číslo VVO 216/2010 z
11.11.2010.

Poradové číslo: 3

Číslo oznámenia vo VVO: 03844-MSP, číslo VVO 102/2011 z
26.05.2011.

Poradové číslo: 4

Číslo oznámenia vo VVO: 08678-ZSP, číslo VVO 206/2011 z
22.10.2011.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov



Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 19. 12. 2011. Čas: 10.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Áno.

cena: 15,0000 Mena: EUR

Podmienky a spôsob úhrady: 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: 10. 1. 2012. Čas: 10.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 31. 7. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 11. 1. 2012. Čas: 14.00 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. Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Regionálny
operačný program Prioritná os 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie č. 4.1
Regenerácia sídiel, kód ITMS: 22140120149.

VI.3. Ďalšie 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) Súťažné podklady budú poskytnuté na základe žiadosti o účasť s
priložením dokladu o úhrade súťažných podkladov. Súťažné podklady
pozostávajú z textovej časti, projektovej dokumentácie stavby a



výkazu výmer. Pri osobnom prevzatí súťažných podkladov je
potrebné dopredu sa telefonicky dohodnúť s kontaktnou osobou Ing.
Elenou Matajsovou, č. tel. 0911551190, resp. 031/7705981 kl. 207. c)
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 Revitalizácia verejných
priestranstiev CMZ Šaľa. Na vonkajšej strane obálke uchádzač taktiež
uvedie názov/obchodné meno a sídlo/adresu uchádzača. Ak je
uchádzačom skupina dodávateľov, je požiadavka verejného
obstarávateľa na predloženie dokladu (napr. zmluva, dohoda,
spoločné prehlásenie a pod.) o vytvorení skupiny dodávateľov pre
účely tohto verejného obstarávania s uvedením vedúceho člena
skupiny, s poverením štatutárneho zástupcu vedúceho člena skupiny
na zastupovanie skupiny vo vzťahu a v úkonoch v tomto verejnom
obstarávaní, ako aj s prijatím uvedeného poverenia štatutárneho
zástupcu vedúceho člena skupiny. 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. d)
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. e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
vylúčiť ponuku uchádzača, ak uchádzačovi bude chýbať čo i len jedna
neocenená položka vo výkaze výmer predloženom verejným
obstarávateľom v súťažných podkladoch. f) Verejný obstarávateľ
požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení, v
jednej fotokópii a naskenovanú ponuku ako jeden súbor vo formáte
PDF na CD/DVD nosiči. Súčasťou ponuky bude prehlásenie
uchádzača, ktorým bude súhlasiť s poskytnutím fotokópie ponuky
riadiacemu orgánu ROP k overeniu procesu verejného obstarávania.
g) 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. h)
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. i) Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu
až po overení procesu verejného obstarávania a písomnej výzvy
riadiaceho orgánu MPaRV SR na podpis zmluvy. Verejný



obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu, ak nedôjde k jej
schváleniu poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z
fondov EÚ. j) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od
zmluvy o dielo v prípade, že ani po schválení procesu verejného
obstarávania Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
nebude z akéhokoľvek dôvodu uzatvorený dodatok k zmluve o
poskytnutí NFP.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
6. 12. 2011


