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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: Mária Szabová   

Mobil: +421 911550184   

Telefón: +421 317705981   

Fax: +421 317706021   

E-mail: mesto@sala.sk   

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

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

 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
(miestach). 

 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 

 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 
 § 6 ods. 1 písm. b). 
 Samospráva 
 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II.1. Opis 

II.1.1. 
Názov zákazky 
Nákup osobného motorového vozidla 

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: Mesto Šaľa, Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, 
Horná 11, 927 01 Šaľa 

c) Služby 
 NUTS kód: 
  SK023. 

 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
 Predmetom zákazky je dodávka 1 ks nového osobného motorového vozidla (kombi) pre Mesto 



Šaľa pre potreby Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Viac v súťažných podkladoch.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34110000-1. 

 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 34111100-9. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
 Jeden kus nového osobného motorového vozidla (kombi). 
II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
 Hodnota: 11660,0000 EUR 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
 Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy). 
 Hodnota: 30 
 

 

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: 
Uchádzač v ponuke predloží doklad o oprávnení dodávať tovar. Uchádzač preukáže splnenie 
podmienky účasti týkajúce sa dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa § 26 ods. 1 zák. písm. 
f) z. č. 25/2006 Z. z. predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, písm. e) resp. ods. 4, 5 zák. č. 
25/2006 Z. z. alebo predložením potvrdenia úradu podľa § 128 zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona o VO. Odôvodnenie: § 99 bod (1) 
písmeno b) zákona č. 25/2006 Z.z. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Finančné a ekonomické postavenie uchádzač v ponuke preukáže v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) 
zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom 
o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za tri hospodárske 
roky (2009,2010,2011), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie: Preukázanie schopnosti uchádzača realizovať 
zákazku. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 
28 ods. 1 písm. l) bod 1. vzorky, opisy alebo fotografie navrhovaného vozidla ktoré je 
predmetom obstarávania. Uchádzač môže použiť propagačný materiál z ktorého bude zrejmý 
navrhnutý a v časti predmet obstarávania opísané jeho vlastnosti . Ďalej budú zrejmé 
technické parametre navrhnutého typu. § 28 ods. 1 písm. l) bod 2. vyhlásenia zhody a 
doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými 
osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody 
výrobkov. Obstarávateľ žiada predložiť príslušný doklad, že motorové vozidlo zodpovedá 
podmienkam zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Odôvodnenie: Obstarávateľ 
žiada predložiť uvedené doklady pre porovnania, že ponúknutý druh motorového vozidla 
zodpovedá požiadavkám obstarávateľa a účelu pre ktorý je obstarávaný. Vozidlo musí mať 
všetky potrebné dokumenty a povolenia, aby bolo schopné prevádzky na pozemných 
komunikáciách a schopné pre potreby OSS mesta Šaľa. 

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: 21. 9. 2012. Čas: 13.00 h.  
 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 
 Dátum: 3. 10. 2012. Čas: 13.00 h.  
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
 Dátum: 4. 10. 2012. 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: 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. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované v oznámení, musia byť predložené ako 
prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. Ponuka musí 
byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí 
byť vyhotovená, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej 
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 2. Súťažné podklady sa poskytujú 
na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou alebo osobne v lehote na ich vydanie. Za včas 
doručenú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov v prípade zaslania poštou sa bude 
považovať deň doručenia verejnému obstarávateľovi, nie deň odoslania. Osobné prevzatie 
súťažných podkladov poskytne verejný obstarávateľ v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. 
po predchádzajúcom telefonickom dohovore. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným 
podmienkam verejného obstarávateľa. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 
jednu z predložených ponúk, ak mu dotácia MPSVR SR na predmet zákazky nebude 
poskytnutá. 5. Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si 
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcom alebo 
uchádzačom nasledovne. Dôležité písomnosti, najmä informácie, vysvetlenia, žiadosti alebo iné 
písomnosti sa doručujú do rúk fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len adresát). Ak nebol 
adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, 
doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň 
a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť 
na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť 
do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa 
adresát o uložení nedozvedel. Za miesto, kde sa adresát zdržiava sa považuje miesto jeho sídla, 
bydliska, miesta podnikania alebo miesto, ktoré uviedol v žiadosti o zaslanie súťažných 
podkladov alebo v inom dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. 6. 
V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti, súťažných podkladov, alebo inej sprievodnej 
dokumentácie sú uchádzači povinní doručiť žiadosť o vysvetlenie najneskôr do 25.09.2012 
do 13:00 hodiny (t.j. šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) 
na adresu a kontaktnú osobu ako v bode I. 1. 7. V prípade podaní vysvetlení, verejný 
obstarávateľ podá vysvetlenie všetkým jemu známym záujemcom. 8. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení platnom v čase oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 



9. Verejný obstarávateľ nepožaduje finančnú zábezpeku. 10. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
finančné preddavky. 11. 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. 

VI.3. 
Dátum odoslania tejto výzvy 
12. 9. 2012 

 

 


