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Vec 

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – 

výsadba izolačnej zelene“ 

- informácia a výsledku vyhodnotenia ponúk  

 

 

V súlade s ustanovením § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ zverejňuje 

výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov nasledovne: 

 

1) AB Facility, s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO:44390823 predložil ponuku nasledovne: 

Spolu cena s DPH:                   134 706,46 EUR 

  

 

       _______________________ 

    

 Martin Alföldi 

primátor mesta 
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 4  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 27

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Šaľa
IČO:  00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Referát životného prostredia MsÚ Šaľa
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Braníková
Telefón: +421 317705981
Fax: +421 317706021
Email: mesto@sala.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
inom mieste: vyplňte prílohu
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
eBIZ Procurement, s.r.o.
IČO:  36234141
Líščie údolie 5 , 841 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  eBIZ Procurement, s.r.o.
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Aschenbrenner
Telefón: +421 901739852
Email: pavel.aschenbrenner@eaukcie.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
inom mieste: vyplňte prílohu
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť
eBIZ Procurement, s.r.o.
IČO:  36234141
Líščie údolie 5 , 841 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  eBIZ Procurement, s.r.o.
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Aschenbrenner
Telefón: +421 901739852
Email: pavel.aschenbrenner@eaukcie.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

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

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
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Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali výsadba izolačnej zelene
II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 

Služby
Kategória služby číslo
27
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Šala
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK0

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku

II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Výsledkom vegetačných úprav bude výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zónu od 
frekventovaného dopravného koridoru na Dolnej a Vlčanskej ulici. Zeleň vo vysokej miere skvalitní mikroklímu a nakoľko 
sa jedná o významné plochy sídelnej zelene, budú spĺňať ekostabilizačnú, environmentálnu a izolačnú funkciu. Bude 
vysadených spolu 1852 rastlín, kde bude vysadených 105 listnatých stromov, 11 ihličnatých stromov, 1679 listnatých 
krov a 57 stálozelených krov. Bude sa robiť výsadba trávnika a terénne úpravy. 
Úprava zelených plôch bude prebiehať na Dolnej ulici tzv. Park Novorodencov, na rozmedzí ulíc Dolnej a Vlčanskej tzv. 
Poľský park a plochy zelene pozdĺž Vlčanskej ulice.

II.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77000000-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77315000-1,  77230000-1,  03410000-7 

II.1.7.    Rozdelenie na časti
Nie

II.1.8.    Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie

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

Bude vysadených spolu 1852 rastlín, kde bude vysadených 105 listnatých stromov, 11 ihličnatých stromov, 1679 
listnatých krov a 57 stálozelených krov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  150 015,8500 EUR

II.2.2.    Opcie 
Nie

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  10

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1.    Požadované zábezpeky a záruky 
Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 7 000 €

III.1.2.    Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v zmysle platných predpisov a z 
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové, zálohové platby. 
Faktúry sa budú uhrádzať systémom predfinancovania za poskytované služby a dodávky po ich vykonaní, 
lehota splatnosti faktúr 60 dní, podrobnosti v súťažných podkladoch.

III.1.3.    Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
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.

III.1.4.    Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Áno
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy o dielo túto predložiť s 
celou dokumentáciou z 
verejného obstarávania na schválenie riadiacemu orgánu pre OPŽP (MŽP SR). 
Zhotoviteľ súhlasí s uvedeným odstúpením od zmluvy bez akejkoľvek sankcie, resp. náhrady škody, uplatnenia 
si bezdôvodného obohatenia, resp. iných nárokov voči objednávateľovi. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z preložených ponúk a nepodpísať zmluvu s úspešným 
uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa toto verejné obstarávania vyhlasovalo. Verejný obstarávateľ 
neprijme ani jednu ponuku a nepodpíše zmluvu v prípade, že RO pre OPŽP neschváli predĺženie termínu realizácie 
projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ešte pred podpisom zmluvy s dodávateľom. Verejný 
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obstarávateľ nepodpíše zmluvu s úspešným uchádzačom ani vtedy, ak jeho ponuka prekročí sumu rozpočtovaných 
prostriedkov, ktoré mal na predmet zákazky vyhradené alebo sa budú sumy za predmet zákazky odchyľovať od cien 
obvyklých (budú predražené). V prípade, že najnižšia ponúknutá cena bude prekračovať rozpočtové možnosti verejného 
obstarávateľa bude sa považovať za neprijateľnú.

III.2.    Podmienky účasti 
III.2.1.    Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného

alebo obchodného registra 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
§ 26 ods. 1 písm. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 
§ 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu dátumu na 
predkladanie ponúk, 
§ 26 ods. 1 písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku potvrdenie príslušného súdu nie staršie 
ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk, 
§ 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne/zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk, 
§ 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia potvrdenie 
príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu dátumu na predkladanie ponúk, 
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
§ 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, 
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať 
§ 26 ods.1 písm. h), že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou: 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní 
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu 
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej 
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
Uchádzač splnenie § 26 ods.1 písm. h) preukáže čestným vyhlásením. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a
krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 § 26 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom
štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút vyhlásenia, možno ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v
krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia 
dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný do 
zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní predložením platného potvrdenia o zápise v zozname podnikateľov. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona.

III.2.2.    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
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o tom, že uchádzač nebol za 
obdobie od roku 01.01.2011 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, s čestným vyhlásením, 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 
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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.2.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
§ 28 ods.1 písm. a) 
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky § 
28 ods. 1 písm. g): 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za 
poskytnutie služby. § 28 ods. 1 písm. k): 
Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Súčasne predloží od 
subdodávateľov doklady o oprávnení podnikať v predmete subdodávky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
§ 28 ods.1 písm. a) 
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky
(obdobie od júna 2010 do mája 2013) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 
1. 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
alebo záujemcu o ich dodaní. 
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú zemné práce súvisiace hĺbením
jám, rozrušením pôdy, spracovaním pôdy, výsadbou stromov, zakotvenia drevín, výsadbou a ošetrovaním trávnikov,
valcovaním, ošetrovaním vysadených drevín a pod. Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej
fotokópii a podpísaný bude štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo plnou mocou poverenou osobou. 
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. 
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. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje minimálne uspokojivé referencie o poskytnutých službách v stanovenom období, v 
celkovej hodnote 150 000 € s DPH, z toho musí predložiť minimálne jednu referenciu v minimálnej výške 100 000 € s 
DPH, alebo ekvivalent v inej mene. V prípade, že uchádzač predloží referencie v inej mene, komisia prepočíta ich 
hodnotu platným kurzom k poslednému dni lehoty na predloženie ponuky. 
§ 28 ods. 1 písm. g): 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
poskytnutie služby. Údaje budú podpísané štatutárnym zástupcom alebo plnou mocou poverenou osobou a doklad bude
predložený v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii. Odôvodnenie: 
Predloženie dokladu má garantovať poskytnutie služieb na požadovanej úrovni a potreba preukázania odborných kapacít
uchádzača súvisí s kvalitou vykonaného diela. 
§ 28 ods. 1 písm. k): 
Uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť 
subdodávateľom, V prípade, že uchádzač nebude záväzok plniť prostredníctvom subdodávateľa (ľov), túto skutočnosť
uvedie dokladom vo forme čestného vyhlásenia, že dodávku zabezpečí iba vo svojej réžii a nebude využívať služby
tretích osôb či subjektov (subdodávateľov). 
Odôvodnenie: Predloženie dokladov má garantovať kvalitné plnenie zákazky vrátane informácie ako bude uchádzač
zabezpečovať plnenie zmluvy. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 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. Charakter dokladu, ktorý bude predložený ako dôkaz o reálnej
možnosti využitia týchto kapacít pri plnení zmluvy, je ponechaný na uchádzačovi Týmto dokladom môže byť napríklad
prísľub takejto osoby alebo zmluva o budúcej spolupráci a pod. V prípade, že ponuku bude predkladať skupina
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dodávateľov a bude prijatá, verejný obstarávateľ bude za účelom riadneho plnenia zmluvy vyžadovať aby tato skupina
vytvorila právnu formu. V tomto prípade skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti
preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. Doklad bude predložený v origináli alebo
v úradne osvedčenej fotokópii. 
Doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok účasti v etape predkladania ponúk môže uchádzač v súlade s § 32 ods.8
nahradiť čestným vyhlásením. V prípade, že uchádzači budú preukazovať splnenie podmienok účasti čestným
vyhlásením, verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov umiestnených na 1. - 3. mieste v poradí na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
Predmetné doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť platné k dátumu lehoty na predloženie ponúk,
nakoľko uchádzač vo svojom čestnom vyhlásení vyhlasuje, že v čase predloženia ponuky spĺňa podmienky účasti.

III.3.    Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 
III.3.1.    Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 

Nie
III.3.    Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 

III.3.2.    Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie
služby 
Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Verejná súťaž

IV.2.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena
IV.2.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické 
zariadenie na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Uchádzačom, ktorí predložili prijateľnú
ponuku,verejný obstarávateľ minimálne dva pracovné dni pred uskutočnením elektronickej aukcie odošle na ich
emailové adresy Výzvu na účasť v elektronickej aukcii.Kritérium je najnižšia cena s DPH. 
Ostatné informácie sú uvedené v SP

IV.3.    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

eBIZ-003/2013
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 

Nie
IV.3.3.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych

dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  08.07.2013 09:50
Úhrada za súťažné podklady
Nie

IV.3.4.    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
08.07.2013 10:00

IV.3.6.    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Do termínu
Dátum:  31.12.2013

IV.3.7.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas:  09.07.2013 11:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
MÚ Šala
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko sa použije elektronická aukcia.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Toto obstarávanie sa bude opakovať 

Nie
VI.2.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 3 Ochrana 
ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
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zmeny klímy, Opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia, kód výzvy OPŽP-PO3-09-3, názov projektu: Opatrenia na 
zlepšenie kvality ovzdušia v Šali, kód ITMS: 24130120073.

VI.3.    Ďalšie informácie 
Uchádzač ďalej v obálke "OSTATNÉ"predloží: 
1)Čestné prehlásenie uchádzača, že porozumel oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania, súťažným podkladom,
podmienkam verejnej súťaže a programovými a projektovými dokumentmi pre OPŽP a súhlasí s nimi. 
2)Čestné prehlásenie uchádzača, že projektovú dokumentáciu v prílohe k týmto súťažným podkladom preštudoval,
porovnal s predloženou špecifikáciou výkazom výmer a náklady na realizáciu zákazky sú zahrnuté v celkovej cene diela
podľa predloženej súťažnej ponuky. 
3)Čestné prehlásenie, že súhlasí s poskytnutím celej súťažnej ponuky riadiacemu orgánu pre Operačný program Životné
prostredie (Ministerstvu životného prostredia SR) pre kontrolu procesu verejného obstarávania, súhlasí s tým, že riadiaci
orgán pre OPŽP má právo ponechať si ktorúkoľvek časť súťažnej ponuky, prípadne jej fotokópiu pre služobné potreby. 
4)Čestné prehlásenie, že súhlasí bez výhrad s podmienkami verejného obstarávateľa a že údaje, informácie a doklady
uviedol pravdivo a nie sú pozmenené. 
Čestné prehlásenia a vyhlásenia budú podpísané uchádzačom alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho 
zastupovanie, v prípade skupiny dodávateľov poverenou osobou na zastupovanie skupiny a budú predložené v origináli,
resp. v úradne osvedčenej fotokópii. V prípade podpísania čestných vyhlásení poverenou osobou je požiadavka, aby
súčasťou ponuky bola aj plná moc na zastupovanie štatutárneho zástupcu s prijatím plnej moci poverenou osobou
takisto v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. Uchádzač do obálky "OSTATNÉ" vloží aj doklad o bankovej
záruke, v prípade, že nebude poskytovať zábezpeku na účet verejného obstarávateľa. 
5)Výkaz výmer bez ocenenia položiek 
Uchádzač vloží do obálky "KRITÉRIÁ": 
1)Návrh zmluvy bude podpísaný štatutárnym zástupcom. Návrh zmluvy musí byť vyhotovený v súlade s podmienkami
uvedenými v súťažných podkladoch. Súčasťou návrhu zmluvy musí byť položkový rozpočet spracovaný v súlade so
súťažnými podkladmi. Vyplnený položkový rozpočet bude v zmysle výkazu výmeru a návrhu na plnenie kritérií (s
cenami). Tento položkový rozpočet uchádzač mimo uvedené predloží aj na elektronickom nosiči vo formáte xlsx alebo
xls. V prípade rozporu medzi súťažnými podkladmi a návrhom zmluvy sú relevantné údaje uvedené v súťažných
podkladoch. 
2)Návrh na plnenie kritérií tabuľka k predloženiu ponuky (originál, kópia a na elektronickom nosiči vo formáte xlsx alebo
xls) 3)Harmonogram realizácie diela. 
4)Kontakt na zodpovedného zástupcu pre účely elektronickej aukcie: meno, číslo telefónu, e- mail 
Súťažné podklady a iné podklady sa nebudú poskytovať v listinej podobe. Budú sprístupnené záujemcom po ich 
registrácii na https://www.eaukcie.sk/sala/,

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
06.06.2013
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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 § 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:  Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

Mesto/obec:  Šaľa  PSČ: 927 15       

IČO:  00306185 

Kontaktná osoba:  Mgr. Pavel Aschenbrenner  

E-mail:  pavel.aschenbrenner@eaukcie.sk Telefón: +421 901739852 

 

 

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 
 

Názov pridelený zákazke:  Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali výsadba 
izolačnej zelene 

 

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: 8922 - MSS, zo dňa 
11.06.2013 

 

 

 

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: 09.07.2013      

Dátum odoslania tejto informácie: 03.07.2013      

 

 



 

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 § 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:   

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
 

Mesto/obec:   

Šaľa  
 

PSČ: 

92715  
 

      

IČO:   

00306185  
 

Kontaktná osoba:  Mgr. Pavel Aschenbrenner  

E-mail:  pavel.aschenbrenner@eaukcie.sk Telefón: +421 901 739852  

 

 

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA 
 

Názov pridelený zákazke:   
Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v 

Šali výsadba izolačnej zelene  
 

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:  
8922 - MSS, zo dňa 11.06.2013  

 

 

 

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: 16.10.2013      

Dátum odoslania tejto informácie: 10.10.2013      
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