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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 
Nákup kancelárskeho materiálu

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

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia) pre pravidelné zabezpečovanie
dodávok kancelárskeho materiálu pre potreby Mestského úradu, Mestského kultúrneho strediska a Mestskej polície v
Šali. Viac v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30197000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 22800000-8,  30125100-2,  30192000-1,  30197644-2,  30199230-1 

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:  15 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  20

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 súvisiaci s predmetom zákazky, 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.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže nahradiť požadovaný
doklad predložením potvrdenia o zápise v zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o VO platnom v čase
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predkladania ponúk. 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 dodávok tovaru 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 dodania tovaru. Referencie musia byť predložené ako
originály alebo overené kópie. Čestné vyhlásenie 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 vyhláseniu bude treba doložiť faktúry, objednávky, alebo obdobné dokumenty, ktoré svedčia o zrealizovaní
predmetu zákazky. 
Uchádzač v súlade s § 28 ods. 1 písm. l) uvedie špecifikáciu tovaru xerox papier (opacitu, belosť) a pri farebnom xerox
papieri intenzívna farba, doloží vzor farby. 
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. 
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 :  Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 uspokojivé referencie o dodaní
tovaru v stanovenom období a aspoň jednu referenciu v hodnote min. 9.000,00 eur bez DPH.
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:  24.06.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  09.07.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  10.07.2013 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
§ 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. 

2/3



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. 303 alebo mu budú na požiadanie po doručení žiadosti zaslané e-
mailom. 
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 Nákup kancelárskeho materiálu. 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 prílohou a kontakt na
zodpovedného zástupcu pre účely elektronickej aukcie: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e- mail.  
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 vrátane DPH. 
5) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavkové, zálohové platby. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť objem požadovaných dodávok
v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa. 
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 
13.06.2013
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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 § 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:  Nákup kancelárskeho materiálu 

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: 9258-WYT, 115/2013 zo dňa  
14.6.2013 

 
 

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 

15. 7. 2013 

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

23. 7. 2013 

Doplňujúce informácie (ak je to potrebné):       

Dátum odoslania tejto informácie: 23. 7. 2013 

 
 
 

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



 
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:  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:  Nákup kancelárskeho materiálu 

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: 9258-WYT, 115/2013 zo dňa  
14.6.2013 

 
 
 

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: 26. 7. 2013 

Dátum odoslania tejto informácie: 25. 7. 2013 

 
 
 



INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
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/obstarávateľa (URL):  http://www.sala.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Nákup kancelárskeho materiálu
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 
Číslo oznámenia vo VVO: 9258-WYT, číslo VVO 115/2013 z 14.06.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. d) zákona
Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 26.07.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 30.07.2013
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)
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INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA  O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
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/obstarávateľa (URL):  http://www.sala.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:  Nákup kancelárskeho materiálu
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 
Číslo oznámenia vo VVO: 9258-WYT, číslo VVO 115/2013 z 14.06.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. e) zákona
Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti :  05.08.2013
Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 08.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 08.08.2013
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)
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