
Výzva 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 na službu s názvom 

„Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Mesto Šaľa 
Sídlo:     Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:    00306185 
Telefón:   031/7705981-kl.224,+421 911727871,  
Fax:    031/7706021 
Kontaktná osoba: Miroslav Políček – proces verejného obstarávania a 

špecifikácia predmetu zákazky 
e-mail:    policek@sala.sk 

2. Stručný opis predmetu zákazky a jeho obsah: Predmetom zákazky je oprava 
výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa technológiou tepelnej obaľovanej 
zmesy asfaltobetónom ABS, ABJ. Oprava sa bude realizovať pomiestnym 
vyspravením jám a výtlkov. Nejde o rekonštrukciu, ani o súvislú opravu cesty. 

3. Slovník spoločného obstarávania: 45233142-6 Práce na oprave ciest 
4. Termín uskutočnenia prác: v priebehu roka 2013 
5. Druh a množstvo prác: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa 

v rozsahu 800 m2. Zákazka bude realizovaná v termíne a v rozsahu na základe 
záväznej objednávky obstarávateľa. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 
7. Elektronickej aukcia: 

Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej 
aukcii. Predmetom e-aukcie bude, po započítaní všetkých položiek na opravu výtlkov, 
jednotková cena vrátane DPH za 1 m2 opravy výtlkov. Pozvánka bude obsahovať 
pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie.  

8. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: dňa 28. 3. 2013 do 9.00 hod. 
Doručenie poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto výzvy, 
v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského 
úradu v Šali. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej 
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 Adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
 Adresu uchádzača a označenie – „verejná súťaž – neotvárať“ 
 Označenie - heslo súťaže „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 

v meste Šaľa“ 
Jazyk ponuky: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 15.11.2013 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
28. 3. 2013 o 10.00 hod. na Mestskom úrade v Šali.  
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, § 41 zákona 
o verejnom obstarávaní sa použije primerane 

10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Splatnosť faktúry je 
30 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi.  
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11. Podmienky účasti: 
11.1. Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 
ods. 1. písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie podľa § 26 
ods. 2. písm. e)  resp. ods. 4, 5 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a to 
v súlade s § 19 od. 3 zákona o VO.  
11.2. Ekonomické a finančné postavenie 
Uchádzač predloží čestné vyhlásene, že nemá voči mestu Šaľa alebo ním zriadením 
organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach 
a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový 
priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). 
11.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Uchádzač v ponuke preukáže odbornú a technickú spôsobilosť v súlade s § 28 ods. 1. 
písm. j)  údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má k dispozícii  
na realizáciu zákazky. 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Uchádzač predkladá položkovitý výkaz – výmer aj s uvedením jednotkovej ceny za 1 
m2 opravy výtlkov na miestnych komunikáciách. 
Kritériom na vyhodnotenie najlepšej ponuky bude najnižšia jednotková cena s DPH 
za 1 m2 opravy výtlkov na miestnych komunikáciách. Poradie ponúk bude 
vyhodnotené elektronicky na základe výsledku elektronickej aukcie. 

13. Obsah súťažnej ponuky: 
13.1. Doklady uvedené v bode 12.1. preukazujúce osobné postavenie uchádzača, 
13.2. Čestné prehlásenie preukazujúce ekonomické a finančné postavenie uchádzača,  
13.3. Doklady uvedené v bode 12.3. preukazujúce technickú alebo odbornú 
spôsobilosť uchádzača. 
13.4.   Navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu, ktorú uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, 
upozorní na to verejného obstarávateľa v ponuke. 

Uchádzač uvedie ponukovú cenu na predmet zákazky vo forme výkaz – výmer 
s uvedením jednotkovej ceny vrátane DPH za 1 m2 opravy výtlkov na miestnych 
komunikáciách. 

 13.5. Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií 
14. Ďalšie informácie: 

14.1. 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. 
14.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami  verejného obstarávateľa. 

15. Prílohy tejto výzvy: 
 Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
 
 
V Šali dňa 18. 3. 2013 
 
 
 

Martin Alföldi 
primátor mesta 
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
(vyplnený návrh je súčasťou súťažnej ponuky) 

 
Uchádzač:  
 
.......................................................................................................................................... 
(meno a priezvisko/ obchodné meno / označenie skupiny) 
 
.......................................................................................................................................... 
(bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania)  
 
.......................................................................................................................................... 
(IČO)  
 
.......................................................................................................................................... 
(údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri)  
 
Návrh na plnenie jednotlivých kritérií :  
 
Uchádzač, ktorý  predkladá ponuku na predmet zákazky, vyplní navrhovanú cenu za 
realizáciu predmetu zákazky. Cena do formulára musia byť totožná s navrhovanou 
cenou v súťažnej ponuke.  
Cena za realizáciu predmetu zákazky „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 
v meste Šaľa“: 
 
Celková konečná jednotková cena za 1 m2 opravy výtlkov na miestnych 
komunikáciách vrátane DPH (a to po započítaní všetkých položiek na opravu 
výtlkov): 
 
................................................................................................EUR (predmet e-aukcie) 
Slovom: 
.................................................................................................................................euro 
 
Kontakt na zodpovedného zástupcu uchádzača pre účely elektronickej aukcie: 
 
....................................................................................................................................... 
(meno a priezvisko) 
 
....................................................................................................................................... 
(číslo telefónu, faxu, mobilného telefónu) 
 
....................................................................................................................................... 
(e-mail) 
 
V  ................................. dňa  ............................. 
 
 
Podpis účastníka / štatutárneho zástupcu:  

 


