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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, Mária Szabová
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 
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení Šaľa

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Šaľa
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonávanie činnosti týkajúce sa služieb: 
- vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení bleskozvodov, elektrických spotrebičov,  
- vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plynových zariadení,  
- vykonanie odbornej prehliadky a skúšky komínov a dymovodov  
(ďalej len revízie) objektov v majetku mesta Šaľa v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.
z.. Revízie budú vykonané v rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016 v zákonom stanovených periodicitách a v zmysle platných
zákonov a STN a dodávateľ : 
- z každej revízie vyhotoví zápis o stave zistenom pri kontrole a zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených
závad s určením podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Súčasťou protokolu bude zapísanie termínov
ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov, 
- revízne správy odovzdá v troch rovnocenných vyhotoveniach verejnému obstarávateľovi/ objednávateľovi  
- zodpovedá za vykonané služby v plnom rozsahu, 
- zodpovedá za kontinuitu požadovaných opakovaní revízií v súlade s platnými vyhláškami a normami na území SR.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71630000-3 

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:  18 300,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  48

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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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
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:  nie

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní: - potvrdený zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (od júna 2011 do mája
2013) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní, 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 dodaní podpísaným štatutárnym
zástupcom uchádzača. 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 poskytnutia služby. Referencie musia byť
predložené ako originály alebo overené kópie. 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. 
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky. 
§ 28 ods. 1 písm. g.) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služby Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad preukazujúci dosiahnutú
odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon poskytovanej služby (Doklady preukazujúce uvedené odborné spôsobilosti budú
predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálnym odtlačkom pečiatky a
originálom podpisu príslušnej odborne spôsobilej osoby).Verejný obstarávateľ akceptuje osvedčenie o odbornej
spôsobilosti aj podľa vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej
spôsobilosti, nakoľko vyhláška č. 718/2002 Z. z. neruší platnosť týchto osvedčení. Zdôvodnenie primeranosti
požadovanej podmienky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ si takto overí schopnosť
uchádzača poskytovať odborné služby na trhu s predmetom zákazky a zabezpečiť ich rýchle a kvalitné poskytovanie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 uspokojivé referencie o
poskytnutých službách v stanovenom období
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
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:  21.06.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  03.07.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  04.07.2013 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 podľa
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§ 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, resp. 301 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 Odborné prehliadky a revízie 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, návrh zmluvy aj s prílohami.  
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 cena služieb vrátane DPH na jednotlivé položky.
Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo ponuku na jednotlivé časti (Revízia plynových
zariadení, Revízia komínov a dymovodov, Revízia elektrických zariadení a hromozvodov)  
5) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavkové, zálohové platby. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť objem poskytovaných služieb v
závislosti od potrieb verejného obstarávateľa resp. od zmluvy odstúpiť. 
6) 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.  
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač
neprevezme v lehote do troch dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky na pošte, tzn. päť dní po odoslaní. 
8)Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ požaduje od členov tejto
skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne právny vzťah v súlade s § 31 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
11.06.2013
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