
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou – služby  

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a internej smernice mesta Šaľa pre zákazky s nízkou 

hodnotou účinnou od 01.04.2011 v znení jej neskorších dodatkov 
 

 projektová dokumentácia  
„Stanovištia kontajnerov, Šaľa“  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto Šaľa 
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO: 306185 
Telefón: 031/7705981-4 
Fax: 031/7706021 
Kontaktná osoba: Ing. Elena Matajsová, MsÚ Šaľa – Oddelenie stratégie a komunálnych 
činností, Referát investičných činností, mobil 0911551190, matajsova@sala.sk  
e-mail: mesto@sala.sk 
   
 
2. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, návrh zmluvy o dielo je 
povinnou prílohou ponuky v súlade s podmienkami tejto výzvy  
 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Mesto Šaľa, Mestský úrad Šaľa – Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát 
investičných činností  
 
 
4. Východiskové podmienky pre spracovanie cenovej ponuky: 
Predmet riešenia  
Predmetom obstarávania je spracovanie a odovzdanie jednostupňovej projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby piatich stanovíšť kontajnerov na území mesta Šaľa.   
Ide o projektovú dokumentáciu v podrobnosti na vydanie stavebného povolenia, resp. 
ohlásenia drobnej stavby v závislosti na veľkosti zastavanej plochy.  
Stanovištia kontajnerov budú slúžiť pre uloženie 1100 l kontajnerov na komunálny odpad 
a separovaný odpad. Jednotlivé stavby budú pozostávať z vybudovania, prípadne úpravy 
existujúcej spevnenej plochy na plochu z betónovej zámkovej dlažby, z oceľového oplotenia 
(siete KARI v oceľovom ráme), sadových úprav okolo oplotenia (výsadba popínavých rastlín, 
kríkov): 

- 1. lokalita na ul. Hollého vo vnútrobloku pri výmenníkovej stanici – pre 12 
kontajnerov 

- 2. lokalita na ul. Nitrianska pred bytovým domom s.č.1934 – pre 10 kontajnerov 
- 3. lokalita na ul. Hollého (nárožie s ul. Gen. L. Svobodu) – pre 10 kontajnerov 
- 4. lokalita na ul. Nivy – pre 12 kontajnerov 
- 5. lokalita na ul. Kukučínova (pred ĽŠU) – pre 8 kontajnerov 
- 6. lokalita na ul. Kukučínova (vedľa ĽŠU) – pre 7 kontajnerov 
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- 7. lokalita na ul. Okružná – pre 12 kontajnerov 
- 8. lokalita na ul. Hlavná (vnútroblok domov č. 51 – 57) – pre 10 kontajnerov 
- 9. lokalita na ul. Hlavná  (vnútroblok domov č. 43 – 49) – pre 8 kontajnerov 
- 10. lokalita na ul. Hlavná  (vnútroblok domov č. 34 – 41) – pre 8 kontajnerov 

 
Lokality sú zrejmé z priložených situácií. 
 
Súčasťou predmetu obstarávania je preverenie existencie inžinierskych sietí vo vybraných 
lokalitách stanovíšť pred spracovaním projektovej dokumentácie: 

- plynovod (SPP), silnoprúdové káblové rozvody (ZsE), slaboprúdové káblové rozvody 
(Slovak Telekom, DIGI Slovakia, SALAMON internet, SBD Šaľa, VISPER), 
vodovod a kanalizácia (ZsVS), teplovodné rozvody (MeT Šaľa). 

- uchádzač v rámci plnenia predmetu obstarávania odovzdá situácie s vyznačenými 
inžinierskymi sieťami s potvrdením správcov (vlastníkov IS), resp. vyjadrenia 
o existencii IS od správcov (vlastníkov IS) 

 
Pred spracovaním projektovej dokumentácie na jednotlivé stanovištia kontajnerov sa 
uskutoční obhliadka miesta za účasti vybraného projektanta a pracovníka MsÚ Šaľa, referátu 
investičných činností. 
 
Jednotlivé lokality stanovíšť kontajnerov budú spracované ako samostatné projektové 
dokumentácie. 

 
Požiadavka na počet paré projektovej dokumentácie každého stanovišťa: 

- počet paré 6 v tlačenej forme  
- vo formáte .pdf na CD/DVD  

 
 

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo – PD stanovíšť v lokalite č.1 až č.4 
do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo – PD stanovíšť v lokalite č.5 až č.10 
 
 
6. Slovník spoločného obstarávania:  
71320000-7 inžinierske projektovanie 
 
 
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Nie 
 
 
8. Variantné riešenie:  
Nie 
 
 
9. Uplynutie lehoty na predloženie cenovej ponuky:  dňa 26.06.2013 do 15,30 hod. 
v tlačenej forme do podateľne na adrese verejného obstarávateľa alebo elektronicky na adresu 
matajsova@sala.sk  
 
 

mailto:matajsova@sala.sk


10. Podmienky financovania: 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy a preddavkové platby, lehota splatnosti faktúry je 30 
dní odo dňa jej doručenia.  
Uchádzačovi – zhotoviteľovi vzniká nárok na vystavenie faktúry po protokolárnom odovzdaní 
predmetu plnenia, resp. čiastkovom odovzdaní – odovzdanie situácií, resp. vyjadrení 
o existencii IS v jednotlivých lokalitách, odovzdanie jednotlivých projektových dokumentácií 
stanovíšť kontajnerov. 
 
11. Podmienky účasti 
11.1. Doklad o oprávnení podnikať s predmetom podnikania oprávňujúcim poskytovať služby 
podľa predmetu obstarávania (napr. projektovanie stavieb, projektové práce, projektová 
činnosť a pod.), postačuje neoverená fotokópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo 
živnostenského registra alebo v prípade fyzickej osoby podnikajúcej na základe osobitného 
predpisu – doklad o zapísaní v profesijnom zozname (osvedčenie o autorizácii) 
 
 
12. Cena 
Ponuková cena bude predložená v tvare: 

- cena za preverenie existencie inžinierskych sietí vo vybraných lokalitách stanovíšť 
- cena za PD bude rozpísaná za jednotlivé lokality stanovíšť kontajnerov 
- celková cena  
- cena bez DPH, 20% DPH, cena s DPH 
- v prípade , že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke 

 
 
13. Iné informácie 
13.1. Verejný obstarávateľ požaduje v cenovou ponukou predložiť návrh zmluvy o dielo 
so zakomponovaním vyššie uvedených podmienok v tejto výzve, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo rokovať o predloženom návrhu zmluvy o dielo. 
13.2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom pred spracovaním ponuky uskutočniť 
obhliadku vybraných lokalít, kontaktná osoba Ing. Elena Matajsová, MsÚ Šaľa – 
Referát investičných činností. 
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