
 
 V Ý Z V A  

na predloženie cenovej ponuky  
(zákazka s nízkou hodnotou realizovaná prostredníctvom elektronickej aukcie)  

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 Smernice verejného 

obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou poskytnutie služby s názvom  
„Geometrický plán – MK Záhradnícka v Šali“  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Šaľa  
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa  
IČO: 00306185  
Telefón: 031/7705981-4  
Fax: 031/7706021  
Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Elena Matajsová  
e-mail:  simighova@sala.sk,  matajsova@sala.sk   

 
2. Miesto odovzdania predmetu zákazky: Mestský úrad Šaľa  

 
3. Typ zmluvy: zmluva o dielo, nie je povinnou prílohou ponuky, na predloženie návrhu zmluvy 

bude vyzvaný úspešný uchádzač.  
 
4. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.  
 
5. Variantné riešenie: nepripúšťa sa. 
 
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: odovzdanie geometrického plánu do 

6 týždňov od účinnosti zmluvy 
 
7. Stručný opis zákazky: Predmet obstarávania – spoločný slovník obstarávania 71355200-3 

(topografické, kartografické merania) 
- vypracovanie geometrického plánu pre skolaudovanie stavby (resp. pre uvedenie do 
predčasného užívania stavby) „Rekonštrukcia MK Záhradnícka v Šali“, pozemky pod stavbou 
nie sú v celosti vo vlastníctve objednávateľa, geometrický plán bude zároveň podkladom pre 
majetkové vysporiadanie pozemkov 
- dĺžka komunikácie cca 660 m, šírka komunikácie 6 m, šírka chodníkov + zelených pásov cca 2 
m po oboch stranách komunikácie 
- predmetom geometrického plánu je zameranie miestnej komunikácie a chodníkov 
vymedzených oploteniami rodinných domov, spevnených plôch, zelených pásov 
v rekonštruovanom úseku 
- ulica Záhradnícka prešla rekonštrukciou povrchu komunikácie s výmenou obrubníkov 
a rekonštrukciou povrchu chodníkov, bola zrealizovaná úprava nájazdov na súkromné 
pozemky rodinných domov 
- pozemky na verejnom priestranstve - pod komunikáciou, chodníky a zelenými pásmi sú po 
vykonaní „ROEP-u“ v vedené „E“ stave ako pozemky vo vlastníctve fyzických osôb, z toho 
dôvodu je potrebné, aby geometrický plán ku kolaudácii bol zároveň aj geometrickým 
plánom pre budúce majetkové vysporiadanie pozemkov (odkúpenie, darovanie a pod.) 
- správne poplatky – kolkové známky pre overenie geometrického plánu   
- počet vyhotovení geometrického plánu – 6 vyhotovení 



- súčasťou podkladov pre vypracovanie ponuky je snímka z mapy zachytávajúca skutkový stav 
(zelenou farbou hranice parciel v „E“ stave) a projektová dokumentácia skutkového 
vyhotovenia stavby „Rekonštrukcia MK Záhradnícka v Šali“, ktoré sú k dispozícii 
k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Šali, Referát investičných činností, kontaktná osoba Ing. 
Elena Matajsová, č.t. 031/7705981-4 kl. 203, 0911551190, termín nahliadnutia do PD 
a snímky z mapy je potrebné vopred telefonicky  dohodnúť u kontaktnej osoby . 

 
8. Podmienky účasti:  

Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení poskytovať služby 
podľa predmetu zákazky (geodetické práce, kartografické práce, vyhotovenie geometrických 
plánov a pod.) Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla uvedený 
doklad nevydáva alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho 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 
dokladom v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie tohto dokladu 
alebo ako úradne neoverené fotokópie tohto dokladu. Uchádzač zapísaný do zoznamu 
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklad uvedený 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.  
 

9. Lehota na predkladanie ponúk:  
a) 09.10.2012 do 10:00 hod.  
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí 
obsahovať:  

• adresu verejného obstarávateľa,  
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),  
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou neotvárať“  
• heslo súťaže: „Geometrický plán- MK Záhradnícka Šaľa“  

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.  
 
10. Podmienky otvárania ponúk:  

10.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 10.10.2012 o 10:00 h.  
10.2 Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, § 41 zákona o 

verejnom obstarávaní sa nepoužije (otváranie ponúk za účasti uchádzačov a zaslanie 
zápisnice z otvárania ponúk). Návod, ako sa prihlásiť do e-aukčného výberového konania, 
ako vstúpiť do e-aukčnej siene, ako sa odhlásiť pošle verejný obstarávateľ po úplnom 
vyhodnotení ponúk každému účastníkovi, ktorí splnil podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa. 

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena s DPH.   
Cena bude uvedená ako celková za vypracovanie geometrického plánu (nie jednotková cena), 
preto sa odporúča oboznámiť sa s mapovými podkladmi územia v predmete geometrického 
plánu (pozemky v stave E, C) 



Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači, ktorých cenové ponuky neboli vylúčené 
vyzvaní na predloženie nových cien elektronickými prostriedkami v zmysle § 43 ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní.  
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie.  
 
 

12. Ďalšie informácie:  
12.1 Ako súčasť ponuky uchádzači predložia vyhlásenie, že sa oboznámili s mapovými 

podkladmi územia (s parcelami v  stave E, C), ktoré bude predmetom geometrického 
plánu  

12.2  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.  

12.3 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Lehota 
splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.  

12.4  Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť:  
- Doklady a dokumenty podľa bodu 8. a 12.1. tejto výzvy  
- Návrh na plnenie kritérií (v prípade, že uchádzač nie je platca DPH, v ponuke na to 
upozorní)  
- Kontakt na zodpovedného zástupcu pre účely elektronickej aukcie: meno, číslo 
telefónu, číslo faxu, e- mail.  

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa.  

 
 
 
 
V Šali dňa 28.09.2012  
 
 
 
 
 

                                        Martin Alföldi  
                                       primátor mesta 

 
 
 
 
 


