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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Šaľa
IČO:  00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7
Kontaktná osoba: Margita Simighová
Telefón: +421 317705981
Fax: +421 317706021
Email: 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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia športového povrchu - Mestská športová hala v Šali

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Šaľa
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodávka a realizácia športového povrchu podľa požiadaviek IHF v Športovej hale v Šali. Podrobnejšie v súťažných
podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212225-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45111300-1,  45255400-3,  45432110-8,  45442000-7 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

viď časť II.1.3.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  119 115,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  42

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 preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26
odsek 2, písm. e) zákona, dokladom oprávňujúcim dodávať tovar, uskutočňovať prácu, alebo poskytovať službu t.j.
originál resp. overenú kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, alebo úradne overené a platné
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Uchádzač, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike postupuje podľa §
26 ods. 4 a 5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §
31 ods. 3 zákona o VO. Doklady musia byť predložené v origináli alebo overenej fotokópii. V prípade uchádzača, ktorého
tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 26
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za všetkých členov skupiny samostatne. Obstarávateľský subjekt vyžaduje doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) v súlade s
§ 99 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    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 nebol za
obdobie od roku 01.01.2012 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, a
čestné vyhlásenie, 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.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky
uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov ( od marca 2009 do februára 2013) doplnený potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom1. 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 uskutočnení. Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru sú považované stavebné
práce na realizácii športových povrchov. Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii a
podpísaný bude štatutárnym zástupcom uchádzača. Súčasťou zoznamu zákaziek bude v prípade uvedenia cien zákaziek
v inej mene ako je euro aj prepočet na euro podľa kurzu ECB k 31. 12. príslušného roka ukončenia stavby. Čestné
prehlásenie ako potvrdenie o plnení 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 predmetu zákazky.Odôvodnenie:
Predloženie dokladov má garantovať kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného
predmetu zákazky. 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov (marec 2009 február
2013) zrealizoval aspoň 3 stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (realizácia
športových povrchov) s rozpočtovým nákladom min. 70.000,00 eur bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Referenčné listy budú originál, alebo úradne osvedčené kópie.
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
Voľba:  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.
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IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  03.05.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  17.05.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.05.2013 13:00
Miesto :  Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa .
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie
ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

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.2) Záujemca si môže prevziať súťažné
podklady na základe písomnej žiadosti osobne v pracovné dni v čase od 8.00 do 14.00 hod. na I. poschodí MsÚ č. dv.
112 alebo mu budú na požiadanie po doručení žiadosti zaslané.3) Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na
adresu uvedenú v bode I.1 a musia byť doručené v lehote podľa bodu IV.2.3. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená
proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: Podprahová zákazka Športový povrch Šaľa. Na vonkajšej strane
obálke uchádzač taktiež uvedie názov/obchodné meno a sídlo/adresu uchádzača. V obálke s ponukou musia byť vložené
dve samostatné obálky, pričom jedna bude označená ako "Ostatné", v ktorej budú uzavreté všetky doklady
preukazujúce splnenie podmienky účasti a druhá uzavretá obálka s názvom "Kritériá" v ktorej bude návrh na plnenie
kritérií - ponuková cena. 4) 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.5)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, resp. neuzavrieť zmluvu z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov, ak ponuka úspešného uchádzača (po ukončení elektronickej aukcie) bude mať
vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota predmetu zákazky. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie
zmluvy:Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác predložil ako prílohu k
zmluve o dielo osvedčenie o zavedení integrovaného manažérskeho systému, resp. iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.Verejný obstarávateľ
požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú podnikateľom vo výške min. 300 000 eur, alebo ekvivalent v inej mene, a to na celú dobu realizácie stavby
po protokolárne odovzdanie ukončeného diela verejnému obstarávateľovi bez závad a nedorobkov.Verejný obstarávateľ
má právo objednávať jednotlivé položky predmetu zákazky podľa výšky finančných prostriedkov schválených v rozpočte
mesta na realizáciu zákazky. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové, zálohové platby. Splátkový kalendár: 1.
splátka k 30. 9. 2013, 2. splátka k 30. 11. 2013 a 3. splátka k 28. 2. 2014.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
23.04.2013
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I N F O R M Á C I A  
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
    /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 
 

Úradný názov:  Mesto Šaľa 
Poštová adresa:  Námestie Svätej Trojice č. 1953/7 
Mesto/obec:  Šaľa PSČ: 927 15 
IČO:  00306185 
Kontaktná osoba:  Margita Simighová 
E-mail:  simighova@sala.sk Telefón: 0317705981 

 
 
 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 
 

Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia športového povrchu Mestská 
športová hala v Šali 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na 
súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): 

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku 
Európskej únie:       
 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku 
verejného obstarávania: 6460-WYP, 80/2013 zo dňa  
24.04.2013  
 
 
 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 

Označenie relevantnej informačnej povinnosti 
podľa § 41 ods. 1 zákona: 

 otváranie častí ponúk „Ostatné“  
 otváranie častí ponúk „Kritériá“ 

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 20.5.2013 
Dátum odoslania tejto informácie: 20.5.2013 

 



 

 
 
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením  
o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk) 
 
 

I N F O R M Á C I A  
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
    /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 
 

Úradný názov:  Mesto Šaľa 

Poštová adresa:  Námestie Svätej Trojice č. 1953/7 

Mesto/obec:  Šaľa PSČ: 927 15 

IČO:  00306185 

Kontaktná osoba:  Margita Simighová 

E-mail:  simighova@sala.sk Telefón: 0317705981 

 
 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 
 

Názov pridelený zákazke:  Rekonštrukcia športového povrchu Mestská 
športová hala v Šali 

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na 
súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):  

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku 
Európskej únie:       
 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku 
verejného obstarávania: 6460-WYP, 80/2013 zo dňa  
24.04.2013 

 
 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 

Označenie relevantnej skutočnosti podľa:   § 136 ods. 9 písm. a) zákona    
 § 136 ods. 9 písm. b) zákona   
 § 136 ods. 9 písm. c) zákona    

 § 136 ods. 9 písm. d) zákona  
 § 136 ods. 9 písm. e) zákona 

Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu 
k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti (ak je to 
uplatniteľné):1 

27. 5. 2013  
28. 5. 2013 

Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel 
o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej 
povinnosti: 

3. 6. 2013  

Doplňujúce informácie (ak je to potrebné):       

Dátum odoslania tejto informácie: 3. 6. 2013  

 
 

                                                 
1 Vyplniť, ak sa týka skutočnosti podľa § 136 ods. 9 písm. a), b) a e) zákona.  
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