
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu (zákazka s nízkou hodnotou) 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a §5 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní 

„Služby stavebného dozora pre projekt v rámci OP KaHR“ 
 
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: Ing. Eliška Vargová, referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy 
e-mail: mesto@sala.sk. 031/7705985 
 
2. Typ zmluvy: 
Mandátna zmluva. 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Šali 
 
4. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky sú služby stavebného a technického dozora k dielu s názvom: 
„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“ v rámci OP KaHR, prioritná os 
2 Energetika, Opatrenie Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce 
a poskytovanie poradenstva, kód výzvy: KaHR – 22VS – 1001. Cieľom projektu je 
modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa s cieľom zabezpečenia jeho bezporuchovej a 
energeticky efektívnej prevádzky, zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia, zníženie 
energetickej náročnosti a nákladovosti údržby prevádzky verejného osvetlenia jeho 
modernizáciou a unifikáciou. 
Výsledkom projektu bude sústava VO mesta Šaľa, ktorá bude mať 301 ks nových svietidiel a 
svet. zdrojov s lepšími svetelno-technickými a ekon. vlastnosťami, bude energeticky menej 
náročná, obnovené budú príslušné nosné podporné konštrukcie, rozvádzace-6 ks vybavené 
prvkami riadenia, káblové rozvody, vedenie, vodiče. Dosiahne sa zníženie emisií CO2 
vplyvom úspory energií, zníženie nákladov na prevádzku VO, zlepšenie osvetlenia 
komunikácií a taký technický stav sústavy VO zodpovedajúci prevádzkovým normám 
a požiadavkám. Rozpočet modernizácie podľa žiadosti o NFP bol na úrovni 262,9 tis. EUR: 
 
5. Stručný opis zákazky 
Výkon činností stáleho - trvalého stavebného dozoru a inžinierskych činností pri realizácii 
stavby „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“ v rozsahu: 
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného 

(montážneho) denníka, 
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a 

evidencia dokumentácie dokončených častí diela, 
- odsúhlasenie prípadných dodatkov, resp., zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela – 

stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu realizácie a 
nezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastným 
vyjadrením objednávateľovi, 

- bezodkladné písomné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s 

podmienkami zmlúv, súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, položkovitým 
rozpočtom zhotoviteľa diela, harmonogramom prác, príslušnými všeob. záväznými 



predpismi STN a EN a ich predkladanie na likvidáciu objednávateľovi (potvrdenie 
mesačne vykonaných prác v zisťovacom protokole) 

- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, 

- spolupráca spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri 
zabezpečovaní súladu realizovaných prác s projektom, 

- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných závad projektu, 

- sledovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 
- kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných 

prác a dodávok (atesty, protokoly), 
- sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade 

s podmienkami zmluvy o dielo, 
- kontrola dodržiavania podmienok zmlúv, súťažných podkladov, projektovej 

dokumentácie, položkovitého rozpočtu zhotoviteľa stavby, harmonogramu prác, 
príslušných všeob. záväzných predpisov, STN a EN 

- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľov 
diela a informovanie mandanta na nedodržanie termínov, 

- kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného 
stanoviska mandantovi k prípadným naviac prácam zvyšujúcim cenu diela 

- organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minimálne v 2- dvojtýždňových 
intervaloch a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich 
distribúcie prítomným účastníkom, 

- uskutočňovanie a vedenie podrobnej fotodokumentácie z priebehu realizácie stavby, táto 
bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného 
dozoru 

- účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných riadiacim orgánom pre OP KaHR 
- účasť na následných kontrolách riadiaceho orgánu pre OP KaHR alebo iných kontrolných 
- orgánov EÚ na stavbe v priebehu 5 rokov po zrealizovaní stavby 
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k fakturácii prác a dodávok a k 

odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní, 
- kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola 

dohodnutých termínov, 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 
- spracovanie návrhu na prebratie stavby vrátane prípravy dokladovej časti, 
- účasť na preberacom konaní, zastupovanie investora na preberacom konaní, 
- poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celej 

záručnej doby, súčinnosť spočíva v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, 
- poskytnutie písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému 

návrhu ich odstránenia. 
 
Projektová dokumentácia k realizácii diela „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa 
– 1. etapa  je uchádzačom k dispozícii k nahliadnutiu na MsÚ Šaľa – Oddelenie stratégie a 
komunálnych činností, kontaktná osoba Ing. Eliška Vargová, 031/7705985, mobil: 
0903649933 
 
Slovník spoločného obstarávania: 
71315300-2. - Služby stavebného dozoru 
71520000-9 -  Stavebný dozor 
71300000-1  - Inžinierske služby 
 
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 



Podľa termínu realizácie stavby (predpokladaný termín realizácie stavby 9 mesiacov): 
stavebný dozor do ukončenia preberacieho konania, inžinierska činnosť do ukončenia 
záručnej doby od zhotoviteľa diela (9 mesiacov realizácia stavby + 60 
mesiacov záručná doba od ukončenia preberacieho konania). 
 
7. Lehota na prístup k dokumentom: 
8.7.2013 do 12:00 h. 
 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 8.7.2013 do 13.00 hod. 
b) doručenie osobne alebo poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tú istú 
adresu, alebo emailom na adresu mesto@sala.sk.  
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR, 
 
9. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa - rozpočtu 
mesta Šaľa na základe vystavenej faktúry po odovzdaní dokumentácie z verejného 
obstarávania a jeho schválení riadiacim orgánom. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
preddavkové, zálohové platby. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia verejnému 
obstarávateľovi. 
 
10. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena s DPH. 
 
11. Podmienky účasti 
11.1 Doklad o oprávnení podnikať súvisiaci s predmetom zákazky – stačí fotokópia. Originál 
resp. overenú fotokópiu dokladu predloží len víťazný uchádzač. 
Osobné postavenie: 
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení poskytovať službu. 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla uvedený doklad nevydáva 
alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho 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 zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie 
môže nahradiť doklad uvedený 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. 
Uchádzač môže nahradiť požadovaný doklad ekvivalentom. 
 
11.2 Potvrdenie o odbornej spôsobilosti – stačí fotokópia. Originál resp. overenú fotokópiu 
dokladu predloží len víťazný uchádzač. 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť: 
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením dokladu: 
Osvedčenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zák. 
č. 138/1992 Zb. (o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch) v znení neskorších 
predpisov (alebo ekvivalent uvedeného dokladu podľa práva platného v členských krajinách 

mailto:mesto@sala.sk


EÚ) na výkon činností – stavebný dozor – pre kategóriu potrubné, energetické a iné líniové 
stavby – najmä špecializácia - Elektro.  
 
 
12. Obsah ponuky 
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. 
- návrh na plnenie kritérií – podľa prílohy k tejto výzve 
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade jeho úspešnosti vo verejnom obstarávaní a po 

uzavretí mandátnej zmluvy ako výsledku tohto verejného obstarávania, uzavrie poistnú 
zmluvu na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone činnosti vo výške 
minimálne 15.000,- Eur, alebo ekvivalent v inej mene a to na celú dobu trvania 
mandátnej zmluvy (rozumie sa do ukončenia trvania záručnej doby na stavebné dielo), 
poistnú zmluvu uzavrie najneskôr deň vopred pred dňom odovzdania staveniska a 
fotokópiu platnej a účinnej poistnej zmluvy odovzdá verejnému obstarávateľovi – ako 
mandantovi najneskôr v deň odovzdania staveniska. 

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že berie na vedomie skutočnosť, že si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo odstúpiť od uzatvorenej mandátnej zmluvy s úspešným uchádzačom v 
prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude uzatvorená zmluva o dielo na realizáciu 
diela: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“, na ktorom má byť 
vykonávaná činnosť stavebného dozoru. 
 

13. Ďalšia informácie 
13.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa. 

13.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom prehliadnuť si projektovú dokumentáciu 
diela, kontaktná osoba je Ing. Eliška Vargová,  MsÚ Šaľa (č.t. 0903649933, 031-
7705985). 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepodpísania zmluvy o dielo s 
úspešným uchádzačom verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela odstúpiť od 
uzatvorenej mandátnej zmluvy a to bez nárokov mandatára na kompenzácie v 
akejkoľvek forme za odstúpenie a neplnenie predmetu zmluvy. 

13.5. Návrh mandátnej zmluvy predloží len víťazný uchádzač. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo rokovať o návrhu mandátnej zmluvy. 

 
 
14. Prílohy: 
formulár - Návrh na plnenie kritérií 
 
 
V Šali dňa 26.6.2013 
         
 
                                          Martin Alföldi 

primátor mesta 
 
 
 
 



 
 
 
 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
(vyplnený návrh je súčasťou súťažnej ponuky) 
 
 
Uchádzač: 
.......................................................................................................................................... 
(meno a priezvisko/ obchodné meno / označenie skupiny) 
.......................................................................................................................................... 
(bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania) 
.......................................................................................................................................... 
(IČO) 
.......................................................................................................................................... 
(údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri) 
 
 
Návrh na plnenie jednotlivých kritérií : 
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky, vyplní navrhovanú cenu za 
realizáciu predmetu zákazky. Cena do formulára musí byť totožná s navrhovanou 
cenou v súťažnej ponuke. 
 
Cena za realizáciu predmetu zákazky  
„Služby stavebného dozora pre projekt v rámci OP KaHR“:  .................................EUR  
Slovom:.............................................................................................................................EUR 
 
 
Kontakt na zodpovedného zástupcu uchádzača: 
....................................................................................................................................... 
(meno a priezvisko) 
....................................................................................................................................... 
(číslo telefónu, faxu, mobilného telefónu) 
....................................................................................................................................... 
(e-mail) 
 
 
 
V ................................. dňa ............................. 
 
Podpis účastníka / štatutárneho zástupcu: 


