
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu (zákazka s nízkou hodnotou) 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a §5 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní 

„Služby verejného obstarávania pre projekt v rámci OP KaHR“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto Šaľa 
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO: 306185 
Telefón: 031/7705981-4 
Fax: 031/7706021 
Kontaktná osoba: Ing. Eliška Vargová, referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy 
e-mail: mesto@sala.sk. 031/7705985 
 
2. Typ zmluvy: 
Mandátna zmluva, uchádzač predloží ako súčasť ponuky aj návrh mandátnej zmluvy. 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Šali 
 
4. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je príprava a realizácia verejného obstarávania odborne spôsobilou 
osobou na výkon verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov a Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní 
http://www.sala.sk/cms.article/default/540/smernica-o-obstaravani. pre projekt s názvom: 
„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“ v rámci OP KaHR, prioritná os 
2 Energetika, Opatrenie Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce 
a poskytovanie poradenstva, kód výzvy: KaHR – 22VS – 1001. Ide o prípravu súťažných 
podkladov a realizáciu verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku bez elektronickej 
aukcie. 
 
Slovník spoločného obstarávania: 
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 
 
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Lehoty podľa jednotlivých typov zákaziek v zmysle lehôt stanovených zákonom č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších úprav. Je potrebné počítať s tým, že proces 
realizovaného verejného obstarávania podlieha kontrole zo strany riadiaceho orgánu (resp. 
implementačnej agentúry), ktorý môže nariadiť obstarávanie zopakovať resp. dodávateľ 
služieb bude musieť realizovať ďalšie aktivity v zmysle usmernení riadiaceho orgánu alebo 
predkladať ďalšie dokumenty podľa dožiadania riadiaceho orgánu počas trvania zmluvného 
vzťahu. 
 
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 15.4.2013 do 13.00 hod. 
b) doručenie osobne alebo poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tú istú 
adresu, alebo emailom na adresu mesto@sala.sk.  
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR, 
 
7. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa - rozpočtu 
mesta Šaľa na základe vystavenej faktúry po odovzdaní dokumentácie z verejného 



obstarávania a jeho schválení riadiacim orgánom. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
preddavkové, zálohové platby. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia verejnému 
obstarávateľovi. 
 
8. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena s DPH. 
 
9. Podmienky účasti 
9.1 Doklad o oprávnení podnikať súvisiaci s predmetom zákazky. 
9.2 Potvrdenie o odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie 
 
10. Obsah ponuky 
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9. 
- návrh mandátnej zmluvy 
- návrh na plnenie kritérií 
 
11. Ďalšia informácie 
11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

11.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa. 

 
12. Prílohy: 
formulár - Návrh na plnenie kritérií 
 
 
V Šali dňa 8.4.2013 
         
 
                                          Martin Alföldi 

primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 musí byť totožná s navrhovanou 
cenou v súťažnej ponuke. 
 
Cena za realizáciu predmetu zákazky  
„Služby verejného obstarávania pre projekt v rámci OP KaHR“:  ..........................EUR  
Slovom:.............................................................................................................................EUR 
 
 
Kontakt na zodpovedného zástupcu uchádzača: 
....................................................................................................................................... 
(meno a priezvisko) 
....................................................................................................................................... 
(číslo telefónu, faxu, mobilného telefónu) 
....................................................................................................................................... 
(e-mail) 
 
 
 
V ................................. dňa ............................. 
 
Podpis účastníka / štatutárneho zástupcu: 


