
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 na: 

 „Výstroj pre Mestskú políciu Šaľa“.  
 
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, Bc. Miroslav Martinček 
e-mail:   simighova@sala.sk,   zastupca@sala.sk   
 

2. Miesto dodania premetu zákazky: Mestská polícia, ul. Hollého č. 9, 927 05  Šaľa. 
 

3. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 6 týždňov od zadania objednávky. 
 

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Ponuku je možné predložiť na celý predmet zákazky aj na čiastkové plnenie v rozsahu na   
samostatné položky s tým, že sa budú vyhodnocovať ponuky na každú položku zvlášť. 
 

5. Stručný opis predmetu zákazky:  
Dodanie výstroja pre MsP Šaľa v požadovanom množstve a sortimente uvedenom v súťažných 
podkladoch. 
Spoločný slovník obstarávania: 
18221200-6 – Bundy 
18234000-8 – Nohavice 
18317000-4 – Ponožky 
18331000-8 – Tričká s krátkym rukávom 
18333000-2 – Polokošele 
18443340-1 – Čiapky 
18800000-7 – Obuv. 
                                                                                           

6. Podmienky účasti: 
 Doklad o oprávnení dodávať tovar na predmet zákazky. 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.  

 Technická alebo odborná spôsobilosť: 
§ 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží vzorku z každého 
ponúkaného tovaru na overenie kvality materiálu.  

 
7. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 

29. 05. 2013 do 10:00 h. 
 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 
a) 04. 06. 2013 do 10:00 h  



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: „Výstroj pre Mestskú políciu Šaľa“ 

c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 
 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
9.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 05. 06. 2013 o 10:00 h. 
9.2 Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, podľa § 43 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní je otváranie obálok podľa § 41 zákona o verejnom 
obstarávaní neverejné. 

 
10. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH vrátane dodanie tovaru na miesto určenia. 
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. 

 
11. Ďalšie informácie: 

11.1 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. 

11.2 Verejný obstarávateľ požaduje v prípade potreby dodanie atypických veľkostí bez ďalších 
príplatkov. 

11.3 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača znalosť zákona číslo 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov - §22 Rovnošata príslušníkov obecnej polície. 

11.4 Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady záujemcom na základe písomnej žiadosti 
zaslanej poštou alebo e-mailom na adresu uvedenej v bode 1 v tejto výzve v lehote na 
prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 

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

11.6 Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť: 
 Doklady a dokumenty podľa bodu 6 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. 
11.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 
V Šali dňa 20. 05. 2013    
 
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 

 


