
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
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 
    e-mail:                     simighova@sala.sk   
 
2. Názov zákazky:  Zabezpečenie údržby verejnej zelene 
 
3. Stručný opis predmetu zákazky: Kosenie trávnatých plôch, jarné a jesenné vyhrabávanie 
lístia, zakladanie trávnikov a ich údržba, výsadba a údržba záhonov a mobilnej zelene, údržba 
drevín,  kríkov a živých plotov, výsadba drevín, ich výrub, polievanie a údržba pieskovísk. 
 
Spoločný slovník obstarávania: 77314100, 77211400, 77310000, 77340000. 
 
 
4. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky: nie. 
      
5. Variantné riešenie: nepripúšťa sa. 
 
6. Predpokladané rozpätie hodnoty zákazky bez DPH: od: 26.000.000  do: 27.000.000 Sk. 
 
7. Trvanie zmluvy:   od 01.01.2008 do 31.12.2011. 
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26   zák. č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných 
podkladoch. 

   Ekonomické a finančné postavenie:  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na   
    vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

§ 27 ods. 1 písm. a) až c) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Preukáže ich 
predložením týchto dokladov: 
Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky (že uchádzač nebol 
za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru dodržiava 
splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie). Čestné 
vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá v iných bankách záväzky. Úradne overenú fotokópiu 
poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti  za škodu podnikateľa .  Zmluva o poistení musí 
byť platná a účinná a zabezpečuje poistenie počas celého obdobia plnenia zmluvy, a to do 
roku 2011 vrátane.  Miestne príslušným daňovým úradom overené kópie súvahy alebo 
výpisu z nej a výkazu o majetku a záväzkoch (rok 2006). 

    Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
    Zmluva vo výške nad 5 mil. Sk. 
    Technická spôsobilosť:   Informácie  a formálne   náležitosti  nevyhnutné   na    
    vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží v zmysle: 

    § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam podobných uskutočnených dodávok služieb v oblasti verejnej   



 zelene za obdobie posledných troch rokov (2004-2006). 

§ 28 ods. 1 písm. g) –údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov za posledné tri roky 
(2004-2006) a podľa ich zatriedenia na: zamestnancov s odbornou kvalifikáciou (orezávanie 
stromov, výsadba porastov) a technických zamestnancov (šofér, strojné kosenie) 

- údaje o zamestnancoch, ktorí budú zodpovední za realizáciu služieb predmetu obstarávania, 
a to: meno a priezvisko, funkcia, vzdelanie, odborná prax v rokoch. 

§ 28 ods. 1 písm. j) – údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač 
k dispozícii na poskytnutie služieb podľa súťažných podkladov. 

 

§ 28 ods. 1 písm. k) – podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť 
v subdodávke. Uchádzač je povinný uviesť obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na 
plnení zmluvy a podiel finančného objemu v % vyjadrení, ktorým bude zabezpečovať plnenie 
zmluvy tretími osobami a uviesť ktorej časti plnenia zmluvy sa podiel týka. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 

Aspoň jedna zmluva za každý rok v hodnote nad 1mil. Sk.  

Zoznam predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, príp. 
inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača. 

Fotokópie technických preukazov mechanizmov vo vlastníctve, prípadne overená fotokópia 
nájomnej zmluvy v prípade prenájmu mechanizmov. 

Vyžaduje sa: 

- profesionálne trávne kosačky – 5 ks, 

- krovinorezy – 6 ks, 

- plotostrihy – 4 ks, 

- motorové píly – 2 ks, 

- zariadenie na odvoz odpadu s minimálnou nosnosťou 1 tona, 

- zariadenie na polievanie kvetinových záhonov (napr. cisterna). 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

1. Cena za kosenie  vrátane DPH (Sk/m2)                          50 %       

2. Cena za jarné vyhrabávanie  vrátane DPH (Sk/m2)        15 %               

 3. Cena za jesenné vyhrabávanie  vrátane DPH (Sk/m2)    15 %                 

4. Nástup na odstránenie havarijného stavu v minútach      15 % 

 
5. Nástup na mimoriadne akcie v hodinách                          5 % 
 
10. Lehoty:  
      10. 1 na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 
               Dátum: 11.9.2007.  Čas: 13.00 h. 



10.2 na predkladanie ponúk: 
Dátum: 28.9.2007.    Čas: 11.00 h. 

10.3 viazanosť ponúk: 
Do: 19.12.2007. 

10.4 otváranie obálok: 
Dátum: 1.10.2007.    Čas: 13.00 h. 
Miesto: Mestský úrad Šaľa, zasadačka, prízemie. 
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom 
na jeho zastupovanie. Zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na 
zastupovanie. 

 
11. Ďalšie informácie 
      a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.   
          Súťažné  podklady  si  možno vyzdvihnúť  na základe  písomnej žiadosti. V prípade, že   
          žiadosť o poskytnutie  súťažných  podkladov bude poslaná faxom, verejný obstarávateľ   
          požaduje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ver. obstarávaní jej potvrdenie prostredníctvom   
          poštovej  zásielky. V tomto  prípade lehota na  poskytnutie  súťažných podkladov začne   
          plynúť  až od dňa prijatia potvrdenia prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobného   
         doručenia.   
     b) Ponuku  môže  predložiť  len  uchádzač,  ktorý  si  vyžiadal súťažné podklady a ktorému   
         verejný  obstarávateľ súťažné podklady poskytol. Osobné vyžiadanie súťažných   
         podkladov je možné iba v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 h.                         
    c) Verejný  obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak nastanú okolnosti v zmysle § 46   
         zákona o ver. obstarávaní, a ďalej postupovať pri splnení aspoň jednej podmienky podľa   
        § 58 ods. 1 zákona o ver. obstarávaní. 
 
 
 
 


