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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: Tovary.

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

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 
Digitalizácia kina DK Šaľa

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

Kúpa.

Hlavné miesto dodania tovarov: DK Šaľa, ul SNP

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)

Účelom realizácie zákazky je modernizácia kina MsKS v Šali
zabezpečením jeho digitalizácie. Zákazka zahŕňa dodávku a montáž
technológie digitálneho kina podľa štandardu DCI.1.2 (projektor s 2D
technológiou pre D - cinema s min. obrazovým rozlíšením 2K, server
pre D cinema a príslušenstva univerzálnej vstupnej jednotky). Viac v
súťažných podkladoch.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38652000-0. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 31000000-6, 32270000-6, 32321200-1, 32330000-5,
32530000-7. 

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: 86995,0000 EUR



II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 1

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 3.000,00 eur (slovom: tritisíc 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 finančných prostriedkov
verejného obstarávateľa (na základe uznesenia MsZ č. 2/2012-XI.) a
na základe pridelenej dotácie z AV fondu, z programu 4.1
Technologický rozvoj v oblasti distribúcie a uvádzania
audiovizuálnych diel na verejnosti v Slovenskej republike. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavkové, zálohové platby. Požadovaná
splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia. Splátkový kalendár: 1.
splátka vo výške 45.000,00 eur do 30 dní po odovzdaní predmetu
plnenia; ďalšie 4 splátky najneskôr do 31. 3. 2013.

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 
Nie.

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: § 26 ods. 1 písm. a) nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme výpis z registra trestov nie starší



ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk, § 26 ods. 1
písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním výpis registra trestov nie starší ako tri
mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk, § 26 ods. 1 písm. c)
nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku potvrdenie príslušného súdu
nie staršie ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk, §
26 ods. 1 písm. d) nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných
poisťovní nie staršie ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie
ponúk, § 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia potvrdenie príslušného
daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu dátumu na
predkladanie ponúk, § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doklad o
oprávnení dodávať tovar na predmet zákazky. Ak uchádzač nemá
sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte
inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine
sídla uchádzača. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
osobného postavenia dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný do
zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie
môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní predložením platného potvrdenia 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. 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 nie je 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 starší ako tri mesiace ku dňu
dátumu na predkladanie ponúk. 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 dátumu na
predkladanie ponúk. 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. Uchádzač môže na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje uchádzačovi poskytnuté. Uvedenú podmienku účasti uchádzač
preukáže písomnou zmluvou predloženou 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. a) zákona o verejnom
obstarávaní Preukáže ich predložením týchto dokladov: Zoznam
dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti
ako predmet zákazky (vybavenie digitálneho kina štandardu DCI) za
predchádzajúce tri roky (2009, 2010, 2011) 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 o ich dodaní.
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 vo vzťahu k predmetu zákazky a tým
schopnosť úspešne zrealizovať zákazku, preukázanie plnenia si
svojich zmluvných záväzkov. Ak uchádzač predloží referencie
čestným prehlásením jeho ponuka bude zo súťaže vylúčená. Čestné



prehlásenie môže verejný obstarávateľ uznať len v odôvodnených
prípadoch napr. keď zanikla organizácia, ktorá by mohla referencie
potvrdiť. V tomto prípade však k čestnému prehláseniu bude treba
doložiť faktúry, objednávky, alebo obdobné dokumenty, ktoré svedčia
o zrealizovaní dodávky vybavenia digitálneho kina štandardu DCI v
požadovanom rozsahu. 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 verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Doklad bude predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej
fotokópii. § 29 Zabezpečenie kvality: Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie osvedčenia o zavedení systému riadenia kvality v zmysle
požiadaviek normy ISO 9001:2008 v oblasti dodávky a inštalácie
digitálnych kín vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými
orgánmi členských štátov. Iné dôkazy predložené uchádzačom musia
byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa
požiadaviek na vystavenie certifikátu ISO 9001:2008. Odôvodnenie
primeranosti podmienky účasti: Preukázanie skutočnosti, že
uchádzač spĺňa normy na zabezpečenia kvality v oblasti dodávky a
inštalácie digitálnych kín a je spôsobilý zrealizovať predmet zákazky v
požadovanej kvalite.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 referencie, každá v
hodnote min. 75.000,00 eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene
prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Európskej centrálnej
banke k 01. 01. 2012.

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. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do 2
pracovných dní od ukončenia e-aukcie potvrdený protokol o účasti.

IV.3. Administratívne informácie

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

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

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: 24. 8. 2012. Čas: 10.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

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

Dátum: 14. 9. 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. 1. 2013

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 17. 9. 2012. Čas: 10.00 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 



Nie.

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) Žiadosti o súťažné podklady je potrebné zasielať na e-mailovú
adresu: tothova@sala.sk, alebo vnukova@sala.sk, pripadne poštou
na adresu uvedenú v časti I.1. tohto oznámenia. 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 Digitalizácia kina DK Šaľa. 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. 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 požaduje v rámci ponuky predložiť: Návrh
kúpnej zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom a opatrený
pečiatkou, návrh zmluvy musí byť vyhotovený v súlade s
podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. Súčasťou návrhu
zmluvy bude príloha technická špecifikácia dodaného tovaru a
súvisiacich prác. Čestné vyhlásenie uchádzača, že predložená
ponuka je záväzná v lehote viazanosti do 31. 01. 2013 a uchádzač
súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa. Čestné vyhlásenie
uchádzača 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. Návrh na plnenie kritérií. Kontakt na
zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e- mail.
Doklad o zložení zábezpeky. ponuku v jednom originálnom
vyhotovení a naskenovanú ponuku na neprepisovateľnom CD/DVD
nosiči v jednom ľubovoľnom type formátu súboru tak, aby
naskenované dokumenty boli upravené príslušným softvérom na



rozoznávanie písmen. f) 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. g) 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 (najmä čo sa týka
naskenovanej ponuky) alebo zabezpečiť pre verejného obstarávateľa
súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného
obstarávania.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
14. 8. 2012


