
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:  Oprava a údržba verejného osvetlenia 
 
3. Stručný opis predmetu zákazky: Oprava a údržba verejného osvetlenia, zabezpečenie 
operatívneho odstraňovania porúch a zaistenie trvalej bezpečnosti elektrického zariadenia. 
Spoločný slovník obstarávania: 50232110-4. 
 
4. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky: nie. 
      
5. Variantné riešenie: nepripúšťa sa. 
 
6. Predpokladané rozpätie hodnoty zákazky bez DPH: od 7 000 000 do 8 000 000 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) a d) 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 v iných bankách nemá záväzky. 
    Prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet    
    zákazky   týka,   za   posledné   tri   hospodárske  roky  (2004-2006).  Verejný  obstarávateľ   
    požaduje,  resp.  stanovuje  podmienku  na  preukázanie finančného postavenia, aby   výška   
   obratu  uchádzača  v priebehu každého účtovného roka 2004, 2005 a 2006 nebola nižšia ako   
   5 mil. Sk  dosahovaného v tých predmetoch činnosti, ktoré sú predmetom zákazky a účelom   
   tejto verejnej súťaže. 
   Technická spôsobilosť    Informácie  a formálne   náležitosti  nevyhnutné   na  vyhodnotenie   
   splnenia podmienok účasti: 
   § 28  ods. 1 písm. a),  c),  a  j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Preukáže ich   
   predložením týchto dokladov: 
   Zoznam   poskytnutých  služieb v oblasti opravy a údržby verejného osvetlenia,   za obdobie   
   posledných  troch  rokov  (2004, 2005, 2006). Aspoň  jedna zmluva za každý rok  v hodnote   
   nad 1 mil. Sk.  



   Údaje  o  technikoch,  ktorí  budú  zodpovední  za kontrolu kvality realizovaných služieb, aj   
   s potrebným  dokladom  o  odbornej  spôsobilosti.  Minimálne  jeden  technik  s oprávnením   
   vydaným  príslušným  inšpektorátom  práce  v zmysle  § 23  vyhl.  č. 718/2002  Min.  práce,    
   sociálnych  vecí   a rodiny   SR   na  zaistenie   bezpečnosti,  ochrany  a zdravia  pri  práci  a  
   bezpečnosti technických zariadení. 
   Údaje  o strojovom  a technickom  vybavení,  ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie   
   služieb  podľa  súťažných  podkladov,  a ktoré  preukáže  fotokópiou  technického  preukazu   
   mechanizmu vo vlastníctve  uchádzača. Verejný obstarávateľ trvá na tom, aby uchádzač mal  
   k dispozícii: 

-   montážnu plošinu, 
-   montážnu dielňu s náhradným zdrojom elektrickej energie – dieselagregát, 
-   prístroj na hľadanie podzemných káblových vedení a porúch, 
-   zámočnícku a zváračskú dielňu pre opravy zariadení verejného osvetlenia.          

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
    Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie: 
    9.1 Sadzba za opravu jedného svetelného bodu vrátane plošiny, bez materiálu 
         (Sk/hod. vrátane DPH) – 5. 
    9.2 Sadzba za údržbu jedného svetelného bodu vrátane plošiny (Sk/hod. vrátane DPH) – 5. 
    9.3 Sadzba za opravu pätky a dvierok jedného stožiaru verejného osvetlenia (Sk/hod.    
          vrátane DPH) – 5. 

9.4 Sadzba za výmenu jedného svietidla vrátane plošiny bez materiálu (Sk/hod. vrátane 
DPH) – 5. 

9.5 Sadzba za výmenu jednej výzbroje vrátane plošiny bez materiálu (Sk/hod. vrátane 
DPH)- 5. 

9.6 Sadzba za opravu jedného napájacieho a rozvádzacieho bodu bez materiálu (Sk/hod.   
          vrátane DPH) – 5. 

9.7  Sadzba za údržbu jedného napájacieho a rozvádzacieho bodu (Sk/hod. vrátane DPH) – 
5. 

9.8  Sadzba za nešpecifikované práce na zariadeniach ver. osvetlenia (Sk/hod. vrátane     
       DPH) – 5. 
9.9   Sadzba za pohotovosť jedného montéra mimo pracovnú dobu, v dňoch pracovného   

            voľna a pracovného pokoja vrátane montážnej plošiny (Sk/hod. vrátane DPH) – 10. 
    9.10 Nástup na odstránenie havarijného stavu funkčnosti ver. osvetlenia (vyjadrený   
            v minútach) – 50. 
 
10. Lehoty:  
      10. 1 na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 
               Dátum: 24.8.2007.  Čas: 13.00 h. 

10.2 na predkladanie ponúk: 
Dátum: 13.9.2007.    Čas: 11.00 h. 

10.3 viazanosť ponúk: 
Do: 4.12.2007. 

10.4 otváranie obálok: 
Dátum: 14.9.2007.    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) 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. 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného 
obstarávateľa (rozpočet) alebo sú neregulárne, alebo inak neprijateľné. 

 
 
 

 
 


