
 
V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice 

verejného obstarávateľa na dodanie tovaru s názvom 
„Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta“  

__________________________________________________________________________________ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:  031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba: Margita Simighová,       Mgr. Peter Krokavec, č.t.: 0903286330 
e-mail:   simighova@sala.sk,       nacelnik@sala.sk     
 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sala.sk 
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste  
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste  
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: Územie mesta Šaľa (viac v súťažných podkladoch) 
 

3. Komplexnosť dodávky:    
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
                                                                                                           

4. Variantné riešenie:  
Nie. 
 

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
40 dní od účinnosti zmluvy. 
 

6. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu zákazky mal 
uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania vo  výške min. 
15.000 eur, alebo ekvivalent v inej mene. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač predložil ako prílohu k zmluve: 
- doklad, že na ponúkaný tovar je na území Slovenskej republiky zabezpečený autorizovaný 

servis, 
- certifikáty na dodávané produkty – homologizácia.  
 

7. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a následné uvedenie do prevádzky, t.j. rozšírenie 
existujúceho kamerového monitorovacieho systému na verejných priestranstvách mesta 
Šaľa. Kamery budú umiestnené na budovách resp. stĺpoch verejného osvetlenia. Špecifikácia 
lokalít je uvedená v súťažných podkladoch. Predmetom diela je aj vypracovanie projektu 
umiestnenia a napojenia kamerového systému. 
 
 
 



Slovník spoločného obstarávania:  
35125300-2 – Bezpečnostné kamery 
30213400-9 – Základné jednotky pre osobné počítače 
30237280-5 – Napájacie príslušenstvo 
30237420-9 – Joysticky 
32421000-0 – Kabeláž siete 
51300000-5 – Inštalácia komunikačných zariadení. 
 

8. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie: 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 dokladu podľa § 26 
ods. 2, písm. e) zákona, dokladom oprávňujúcim dodávať tovar a poskytovať službu 
k predmetu 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 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 úradne 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.  
Technická alebo odborná spôsobilosť:  Uchádzač predloží v súlade s § 28 ods. 1 písm. l) opisy, 
fotografie a technické špecifikácie tovaru, ktorý je predmetom obstarávania v takom rozsahu, 
aby verejný obstarávateľ mohol posúdiť ponúkaný tovar s požadovanými parametrami. 
  

9. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne e-mailom na adrese 
simighova@sala.sk   do 20. 09. 2013 do 10:00 h. 
 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum: 20/09/2013   Čas:   10:00 h.  
 

11. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum: 25/09/2013   Čas: 10:00 h.  
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 pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom 
obstarávaní neverejné. 

       
12. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013  
(Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Nitra) z programu 06V – ochrana 
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a  z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 
       

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH vrátane inštalácie a zaškolenia. 
Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači, ktorých cenové ponuky neboli vylúčené, 
vyzvaní na predloženie nových cien elektronickými prostriedkami v zmysle  § 43 ods. 7 



zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie bude celková  cena s DPH 
vrátane inštalácie a zaškolenia.  
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie. 
 

14. Ďalšie informácie: 
14.1 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. 
 

14.2 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku súčasného strediska obsluhy kamerového 
monitorovacieho systému ako aj jednotlivých vytypovaných lokalít, aby si sami overili a 
získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
 

14.3 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie od Mgr. 
Petra Krokavca, náčelníka Mestskej polície Šaľa, č. t:. 0903286330. 
 

14.4 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 
Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 10. Obálka  
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta“. 
 

14.5 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa  považuje 
požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr do    12. 09.  2013  do 10.00 h. 
 

14.6 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v súlade s § 18a zákona o verejnom 
obstarávaní – „Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej 
podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide 
o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa 
v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali 
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.“ 
 

14.7 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
 Doklady a dokumenty podľa bodu 8. tejto výzvy 
 Návrh na plnenie kritérií 
 Návrh zmluvy v origináli, podpísaný štatutárnym zástupcom a opatrený pečiatkou. 

Návrh zmluvy musí byť vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v  súťažných 
podkladoch, súčasťou návrhu zmluvy bude položkovitý rozpočet spracovaný v súlade 
so  súťažnými podkladmi 

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že porozumel výzve na predkladanie ponúk, súťažným 
podkladom a podmienkam verejnej súťaže a súhlasí s nimi 

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s poskytnutím celej súťažnej ponuky 
poskytovateľovi dotácie pre prípadnú kontrolu verejného obstarávania, súhlasí s tým, 
že poskytovateľ dotácie má právo ponechať si ktorúkoľvek časť súťažnej ponuky, 
prípadne jej fotokópiu pre služobné účely 

 Čestné vyhlásenia uchádzača budú predložené v origináli resp. v úradne osvedčenej 
fotokópii a budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo plnou mocou 
poverenou osobou na jeho zastupovanie, v prípade skupiny dodávateľov poverenou 
osobou na zastupovanie skupiny. 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, toto predložiť v 
origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii 



 Kontakt na zodpovedného zástupcu pre účely elektronickej aukcie: meno, číslo 
telefónu, číslo faxu, e- mail. 

14.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 

 
 
 

 
V Šali dňa 06. 09. 2013   
 
 
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 
                                                                                                                                                                              
 
 


