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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY 

Druh postupu 
 Verejná súťaž  
 Užšia súťaž 
 Užšia súťaž so skrátenými lehotami 
 Rokovacie konanie so zverejnením 
 Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami 
 Súťažný dialóg 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Identifikátor verejného obstarávateľa (ID):        
Dátum doručenia oznámenia:                  
Dátum zverejnenia oznámenia:                 
Číslo spisu:                                
Kód ÚVO:                                

 
Druh zákazky 

 Stavebné práce  
 Tovary 
 Služby 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Úradný názov: Mesto Šaľa 
 

IČO: 306185 

Poštová adresa: Námestie Svätej Trojice 1953/7 
 
Mesto/obec: Šaľa 
 

PSČ: 927 15 

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7   
 
Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Elena Matajsová 

Telefón: 031/7705981   

E-mail: simighova@sala.sk 
 

Fax: 31/7706021 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje) 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sala.sk 
 
 
 
Ďalšie informácie možno získať na  
  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: vyplňte prílohu A.I. 
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno 
získať na 
  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: vyplňte prílohu A.II. 
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na 
  už uvedenú adresu a kontaktné miesto 

 iné miesto: vyplňte prílohu A.III. 
 

mailto:simighova@sala.sk
http://www.sala.sk
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I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 

I.2.1.   Druh verejného obstarávateľa 
 Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov 
 Štátna agentúra/úrad 
 Regionálny alebo miestny orgán 
 Regionálna alebo miestna agentúra/úrad 
 Organizácia riadená verejným právom 
 Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia 
 Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): samostatný územný samosprávny a správny celok  SR  (v zmysle zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona  
  § 6 ods. 1 písm. a) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. b) zákona  
  § 6 ods. 1 písm. c) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. d) zákona 

 
  § 6 ods. 1 písm. e) zákona 
  § 7 zákona 
  Iný (špecifikujte):                                      

I.2.2.   Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
 Všeobecná štátna správa 
 Obrana 
 Verejný poriadok a bezpečnosť 
 Životné prostredie 
 Hospodárske a finančné záležitosti 
 Zdravotníctvo 

 
 Bývanie a občianska vybavenosť 
 Sociálna starostlivosť 
 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 Vzdelávanie 
 Iný predmet (špecifikujte): Samospráva  

I.2.3 Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov                                     áno      nie   

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti 
a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa 
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb  
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby) 
a) Stavebné práce                            b) Tovary                                   c) Služby                                       

Kategória služby číslo:    Uskutočňovanie stavebných prác 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie a uskutočňovanie 
stavebných prác 

Realizácia stavby akýmkoľvek 
spôsobom zodpovedajúcim 
požiadavkám verejného 
obstarávateľa  

 

 

 
 

 

Kúpa 

Lízing 

Prenájom 

Nákup na splátky 

Ich kombinácia  

 

 

 

 

 

(kategórie služieb číslo 1 – 16  
podľa prílohy č. 2 k zákonu) 

Hlavné stavenisko alebo miesto 
uskutočňovania stavebných prác: 
Šaľa                          
NUTS kód SK023 

Hlavné miesto dodania tovarov: 
 
                          

NUTS kód        

Hlavné miesto poskytovania služieb: 
 
                               

NUTS kód        
II.1.3. Oznámenie zahŕňa 

verejnú zákazku      vytvorenie dynamického nákupného systému (DNS)      vypracovanie rámcovej dohody  
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II.1.4. Informácie o rámcovej dohode (ak sa uplatňujú) 

Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi    

Počet     alebo maximálny počet (ak je vhodný)     
predpokladaných účastníkov rámcovej dohody 

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom    

Trvanie rámcovej dohody: obdobie v rokoch     alebo v mesiacoch     

Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako štyri roky:                                
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody (uveďte len číslo) 

Predpokladaná hodnota bez DPH:                                                                Mena:              

alebo rozpätie                          od:                     do:                       Mena:            

Frekvencia a hodnota zadávania zákaziek (ak je známa):                                               
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Rekonštrukcia objektu ZŠ J. Murgaša – stavebné úpravy – 
zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ, výmena fasádnych výplní otvorov, zateplenie fasády, 
zateplenie konštrukcie strechy, výmena nášľapných podlahových krytín, hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK 
a termostatizácia.  
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
Hlavný predmet  45.21.42.10-5     -            -  
Doplňujúce 
predmety  
 

45.32.10.00-3 
45.26.14.10-1 
45.42.11.24-9 
45.42.11.25-6 
45.43.21.10-8 
45.33.00.00-9 
45.21.22.22-8 
45.31.00.00-3 
45.41.00.00-4 
45.40.00.00-1 

    -            -  

    -            -  

    -            -  

    -            -  

II.1.7. Rozdelenie na časti (na informáciu o častiach použite prílohu B pre každú časť osobitne)     áno      nie  

Ak áno, ponuky treba predložiť (označte krížikom iba jedno okienko)  
len na jednu časť      na jednu alebo viac častí      na všetky časti      
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení                                                                           áno      nie  

 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých častí a opcií, ak sa uplatňujú):                 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo): 40000000                                Mena: Sk      

alebo rozpätie                            od:                          do:                               Mena:       
II.2.2. Opcie (ak sa uplatňujú)                                                                                                                 áno      nie  

Ak áno, opis týchto opcií:                                                                        
Predbežný časový harmonogram (ak je známy) na uplatnenie opcií 

v mesiacoch       alebo v dňoch      (od uzatvorenia zmluvy) 

Počet možných opakovaní (ak sú)        alebo rozpätie   od       do        



 4 

Predpokladané lehoty (ak sú známe) pre nasledujúce zákazky; v prípade opakovaných zákaziek na dodanie tovarov 

alebo poskytovanie služieb   v mesiacoch        alebo v dňoch      (od uzatvorenia zmluvy) 
 

II.3. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA 

Trvanie v mesiacoch  04  alebo v dňoch      (od uzatvorenia zmluvy) 

alebo začatie                /  /     (dd/mm/rrrr)  

ukončenie                     /  /     (dd/mm/rrrr) 

 

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky (ak sa uplatňujú): Zábezpeka je stanovená vo výške 1.000.000.,-- Sk 
(slovom: jeden milión slovenských korún). Spôsob zloženia zábezpeky bude uvedený v súťažných podkladoch.  
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými 
sa riadia: Práce budú financované z rozpočtu mesta Šaľa a z prostriedkov štrukturálneho fondu EÚ – Regionálny 
operačný program – Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“. Práce sa 
budú uhrádzať na základe mesačných faktúr vystavených v súlade so súpisom vykonaných prác, ktorý bude 
odsúhlasený poverenou osobou verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové, zálohové 
platby. 
III.1.3.  Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva  
(ak sa uplatňujú): Vyžaduje sa právna forma s právnou subjektivitou.  
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak sa uplatňujú)           áno      nie  

Ak áno, opis osobitných podmienok: Plnenie je v závislosti na schválení pridelenia nenávratných finančných 
prostriedkov z štrukturálnych fondov EÚ.  

 

III.2. Podmienky účasti 

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 
alebo obchodného registra 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 
Z. z., preukázať ich v zmysle § 26 ods. 2, resp. podľa § 128 ods. 1 za podmienky uvedenej v § 155 ods. 8 písm. a). Ak 
uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina  jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 
2 písm. a) – f) zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač splnil 
podmienky podľa § 26 ods. 3 alebo 4 tohto zákona. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.  

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie   

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 
písm. a) – c) 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 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov   
(ak sa uplatňujú):  
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vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá v iných bankách 
záväzky. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 
a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako 
úradne osvedčená fotokópia. Originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia poistnej zmluvy o poistení 
zodpovednosti  za škodu podnikateľa. Zmluva o poistení 
musí byť platná a účinná a zabezpečuje poistenie počas 
celého obdobia plnenia zmluvy (až do odovzdania 
stavby).  Výkaz ziskov a strát za roky 2005, 2006 a 2007 
prípadne za obdobie podnikania, ak začal podnikať po 
roku 2005. Výkaz ziskov a strát za požadované roky bude 
predložený ako originál alebo fotokópia potvrdená 
miestne príslušným daňovým úradom. 

 

 

 

Zmluva min. na 10 mil. Sk na každú jednu poistnú 
udalosť. 

 

 

Uchádzač musí preukázať kladný hospodársky výsledok 
za požadované obdobie, z predložených dokladov musí 
byť zrejmé, že min. ročný obrat uchádzača bol 50 mil. Sk 
za každý rok v požadovanom období. 

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť  

Informácie   a   formálne    náležitosti     nevyhnutné   na 
vyhodnotenie  splnenia  podmienok   účasti:  § 28  ods.  1 
písm. b), c), g), i) a j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní.  Preukáže  ich predložením týchto dokladov:           

- zoznam    stavebných     prác     uskutočnených    za   
  predchádzajúce obdobie od 01.01.2005 do 31.12.2007.  
  K  zoznamu  budú  priložené  referencie  –  potvrdenia  
  o uspokojivom  vykonaní  stavebných  prác  v  oblasti  
  bytovej    výstavby   a   občianskej   vybavenosti     za  
  požadované  obdobie.  Zoznam  stavebných prác bude  
  v hlavičke obsahovať:    
  ü názov/obchodné meno odberateľa, 
  ü sídlo/miesto podnikania odberateľa, 
  ü typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti, 
  ü predmet zmluvy, 
  ü zmluvné lehoty dodania, 
  ü podiel objemu subdodávok v %, 
  ü kontaktné adresy odberateľov vrátane tel. čísiel,  
     u ktorých je možné overenie predkladaných   
     informácií. 

- Zoznam technikov, ktorí budú zodpovední za kontrolu  
   kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú  
   k   uchádzačovi.    Súčasťou   zoznamu    bude   doklad  
   preukazujúci    odbornú     spôsobilosť    technika   - 
   s oprávnením 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  na  výkon  
   činností –  stavbyvedúci  –  pozemné  stavby.  Zoznam  
   bude podpísaný štatutárnym zástupcom a predložený  
   ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia. Doklad  
   preukazujúci odbornú spôsobilosť bude predložený ako  
   úradne     osvedčená      fotokópia      alebo     fotokópia  
   s originálnym odtlačkom pečiatky a originálom podpisu  
   príslušne odborne spôsobilej osoby. 

- Zoznam s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo  
   odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov.  
   Zoznam  bude  podpísaný  štatutárnym  zástupcom   a 
   predložený  v  origináli     alebo   úradne   osvedčenej  
   fotokópii. 

- Doklad  preukazujúci,   že  uchádzač  má  k  dispozícii  
  zamestnancov alebo iné osoby,  ktoré  chce  využiť  pri   
  plnení zákazky, ktoré v časti dodatočného zatepľovania   
  stavby    disponujú     licenciou,    resp.    rovnocenným   

Minimálna požadovaná úroveň štandardov   
(ak sa uplatňujú):  

 

 

Verejný obstarávateľ požaduje min. 5 uspokojivých 
referencií o stavbách v stanovenom období. Min. celková 
hodnota realizovaných zákaziek – stavebných prác 
v stanovenom období musí byť najmenej 150 mil. Sk 
vrátane DPH. Minimálne dve zákazky – stavby v hodnote 
najmenej 50 mil. Sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimálne 5 osôb. 
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  dokladom  o preškolení   na  vykonávanie dodatočného  
  zatepľovania            kompletným           certifikovaným   
  tepelnoizolačným  systémom  navrhnutých   v  ponuke,     
  uvedené preukáže uchádzač fotokópiou licencie,  resp.   
  rovnocenného dokladu. 

- Doklad  preukazujúci,  že   uchádzač  má  k  dispozícii   
  zamestnancov alebo iné osoby,  ktoré  chce  využiť  pri  
  plnení zákazky, ktoré v časti montáže plastových okien  
  disponujú   licenciou,    resp.   rovnocenným  dokladom  
  o preškolení   na  montáž   plastových  okien,   uvedené  
  preukáže     uchádzač      fotokópiou     licencie,     resp.  
  rovnocenného dokladu. 

- Prehľad   o   štruktúre    kmeňových   zamestnancov  
  uchádzača  a iných osôb, ktorých chce využiť pri plnení  
  zákazky, s uvedením ich profesijného zloženia. Prehľad  
  bude  podpísaný  štatutárnym  zástupcom  a  predložený  
  v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii. 

- Čestné  vyhlásenie   uchádzača,  že   má   k  dispozícii  
   prostriedky, strojové a technické vybavenie potrebné na  
  uskutočnenie  stavebných  prác.  Čestné vyhlásenie bude  
  podpísané    štatutárnym     zástupcom     a     predložené  
  v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii. 
 
§ 29 Zabezpečenie kvality: 
- Uchádzač musí mať zavedený a  musí  používať systém  
  riadenia  kvality  v súlade  s  požiadavkami  normy STN  
  EN ISO 9001:2001 a vlastniť príslušné certifikáty alebo  
  vlastniť iný rovnocenný doklad – opis spôsobu  riadenia  
  kvality a  zabezpečenia  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  
  pri práci. Doložiť overené kópie certifikátov.  V prípade  
  predloženia  iného   dokladu   musí  uchádzač  predložiť  
  vyhlásenie   podpísané     štatutárnym    zástupcom,    že  
  súhlasí,    aby   verejný   obstarávateľ  vykonal   externý  
  zákaznícky  audit  ním  podpísaného  systému   riadenia  
  kvality.                                                                                                       

 

 

 

 

Minimálne 5 osôb. 

 

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb 

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu                                                         áno      nie  

Ak áno, odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie:                                
III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb  
zodpovedných za poskytnutie služby                                                                                                   áno      nie  

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 
 

Verejná súťaž    
Užšia súťaž   
Užšia súťaž so skrátenými lehotami  Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:            

Záujemcovia už boli vybratí                                  áno      nie  Rokovacie konanie so zverejnením                             

Ak áno, uveďte mená a adresy vybratých dodávateľov v bode  
 VI.3. Ďalšie informácie. 

Rokovacie konanie so zverejnením   Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:            
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so skrátenými lehotami               
Súťažný dialóg   
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu 
(užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg) 

Predpokladaný počet dodávateľov     

alebo ich predpokladaný minimálny počet          a maximálny počet (ak sa uplatňuje)      
Objektívne kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov:                                                         
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu  
(rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg) 

Použitie etapového postupu znižovania počtu riešení, o ktorých sa bude rokovať,  
alebo ponúk, ktoré sa budú hodnotiť                                                                                                      áno      nie  

 

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk (označte v príslušnom okienku) 
Najnižšia cena                                                             

alebo 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska    
           kritérií uvedených ďalej (kritériá vyhodnotenia ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo 

v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu) 

           kritérií určených v špecifikáciách vo výzve na predloženie ponúk alebo na účasť na rokovaniach, alebo 
                v súťažných podkladoch (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg) 
         Kritériá 

         1.                           

         2.                           

         3.                           

         4.                           

         5.                           

Relatívna váha 

           

           

           

           

           

Kritériá 

6.                            

7.                            

8.                            

9.                            

10.                           

Relatívna váha 

           

           

           

           

           
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia                                                                                              áno      nie  

Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii (ak sa uplatňuje): 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 cena. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi nový výkaz výmer do 2 pracovných dní od 
ukončenia e-aukcie. 

 

IV.3. Administratívne informácie 

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii):                      
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky (ak sa uplatňuje)                                

Číslo oznámenia vo VVO      -      číslo VVO     z   /  /     (dd/mm/rrrr) 
(Tento bod použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.) 

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov (okrem DNS) alebo 
informatívnych dokumentov (v prípade súťažného dialógu) 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom  
Dátum  23/04/2008 (dd/mm/rrrr)                                                                           Čas: 14.00 h 
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Úhrada za súťažné podklady                                                                                                            áno      nie  

Ak áno, cena (uveďte len číslo): 3.500              Mena: Sk  

Podmienky a spôsob úhrady: Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady do 6 dní od prijatia písomnej žiadosti 
uchádzač, doručenej poštovou zásielkou alebo osobne na adresu uvedenú v bode I.1. Získať súťažné podklady možno 
predložením originálneho rovnopisu bankového potvrdenia o zaplatení požadovanej výšky úhrady za súťažné 
podklady na účet verejného obstarávateľa (č.ú. 6627849005/1111, variabilný symbol: 452142105), alebo zložením 
finančných prostriedkov do pokladne Mestského úradu v Šali na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode I.1. 
V prípade, ak bude vytvorená skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, postačuje ak jeden 
člen skupiny predloží písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov a uhradí za ne sumu v požadovanej výške 
predpísaným spôsobom. 
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
Dátum 12/05/2008 (dd/mm/rrrr)                                                                            Čas: 14.30 h 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom (ak je 
známy v prípadoch užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejenením a súťažného dialógu) 

Dátum   /  /     (dd/mm/rrrr) 
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané (verejná súťaž) 
do 30/06/2008 (dd/mm/rrrr) 

alebo obdobie v mesiacoch         alebo v dňoch     (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) 
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk  
Dátum 13/05/2008 (dd/mm/rrrr)                                                                          Čas: 09.00 h 

Miesto (ak sa uplatňuje):  

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa to uplatňuje): Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 41 sa 
nepoužije. 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať (ak sa uplatňuje)                                                        áno       nie   

Ak áno, odhadovaný čas uverejnenia nasledujúcich oznámení:                                          
VI.2. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ                                   áno       nie   

Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Štrukturálny fond EÚ – Regionálny 
operačný program – Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie č. 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“.  
VI.3. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii): 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 
     ü nevyhovujú požiadavkám, a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa (rozpočet) , alebo sú   
        neregulárne alebo inak neprijateľné, 
     ü bolo zamietnuté pridelenie financií z prostriedkov štrukturálneho fondu EÚ, a v tomto prípade uzavrie zmluvu  
        len na tú časť zákazky, ktorá bude financovaná z vlastných prostriedkov – telovýchovný blok                                                                                                                                                             
c) Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak nastanú okolnosti v zmysle § 46 zákona o ver. obstarávaní,  
     a ďalej postupovať pri splnení aspoň jednej podmienky podľa § 58 ods. 1 zákona o ver. obstarávaní.  
d) V súlade s § 23 ods. 4 zákona si verejný obstarávateľ vo verejnom záujme vyhradzuje právo, že v prípade ak  
     úspešný uchádzač, s ktorým uzavrie zmluvu o dielo v tejto súťaži, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť  
     zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia s uchádzačom  
     v poradí, ako skončili pri vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži. 
VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 04/04/2008 (dd/mm/rrrr) 
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ODDIEL VII. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA ZVEREJNENIE  

VII.1. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 
Meno a priezvisko, titul:  
Margita Simighová 

Telefón: 031/7705981-4 
 

E-mail:  
simighova@sala.sk 

Fax: 031/7706021 
 

Registračné číslo C0227-342-2002 
 

mailto:simighova@sala.sk
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Príloha A 
k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania 

ĎALŠIE ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

I. Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie  

Úradný názov:  
 

IČO:  

Poštová adresa:  
 
Mesto/obec:  
 

PSČ:  

Kontaktné miesto (miesta):  
 
Kontaktná osoba:  

Telefón:  

E-mail:  
 

Fax:  

Internetová adresa  (URL):  
 

 
 

II.  Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty  

Úradný názov:  
 

IČO:  

Poštová adresa:  
 
Mesto/obec:  
 

PSČ:  

Kontaktné miesto (miesta):  
 
Kontaktná osoba:  

Telefón:  

E-mail:  
 

Fax:  

Internetová adresa  (URL):  
 

 
 

III.  Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť 

Úradný názov:  
 

IČO:  

Poštová adresa:  
 
Mesto/obec:  
 

PSČ:  

Kontaktné miesto (miesta):  
 
Kontaktná osoba:  

Telefón:  

E-mail:  
 

Fax:  

Internetová adresa  (URL):  
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Príloha B 
k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania 

INFORMÁCIE O ČASTIACH 

Časť č.  001        Názov: Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu  
                                          ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa  

1. Stručný opis: SO 01  - HLAVNÁ BUDOVA ŠKOLY – BLOK A AŽ F, SO 02 – MATERSKÁ ŠKOLA V BLOKU D, SO – 03 – 
VONKAJŠIA KANALIZÁCIA, SO 05 – VYREGULOVANIE SÚSTAVY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA A TERMOSTATIZÁCIA  
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplatňuje) 
Hlavný predmet  45.21.42.10-5     -            -  
Doplňujúce predmety 45.32.10.00-3 

45.26.14.10-1 
45.42.11.24-9 
45.42.11.25-6 
45.43.21.10-8 
45.33.00.00-9 
45.31.00.00-3 
45.41.00.00-4 
45.40.00.00-1 

    -            -  

    -            -  

    -            -  

    -            -  

3. Množstvo alebo rozsah:                                                                        

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo):  34500000                                  Mena: Sk 
alebo rozpätie                                    od:                                do:                         Mena:       
4. Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia (ak sa uplatňujú) 

Obdobie v mesiacoch         alebo v dňoch        (od uzatvorenia zmluvy) 

alebo začiatok                /  /     (dd/mm/rrrr) 

ukončenie                       /  /     (dd/mm/rrrr) 
5. Doplňujúce informácie o častiach:                                                              

-------------------------------------- (Túto prílohu použite toľkokrát, koľko je častí.) ------------------------------------------ 
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Príloha B 
k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania 

INFORMÁCIE O ČASTIACH 

Časť č.  002        Názov: Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu  
                                          ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa  

1. Stručný opis: SO 04 – TELOVÝCHOVNÝ BLOK – BLOK G A H  

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplatňuje) 
Hlavný predmet  45.21.42.10-5     -            -  
Doplňujúce predmety 45.32.10.00-3 

45.26.14.10-1 
45.42.11.24-9 
45.42.11.25-6 
45.43.21.10-8 
45.21.22.22-8 
45.41.00.00-4 
45.40.00.00-1 

    -            -  

    -            -  

    -            -  

    -            -  

3. Množstvo alebo rozsah:                                                                        

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo):  5500000                                    Mena: Sk 
alebo rozpätie                                    od:                                do:                         Mena:       
4. Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia (ak sa uplatňujú) 

Obdobie v mesiacoch         alebo v dňoch        (od uzatvorenia zmluvy) 

alebo začiatok                /  /     (dd/mm/rrrr) 

ukončenie                       /  /     (dd/mm/rrrr) 
5. Doplňujúce informácie o častiach:                                                              

-------------------------------------- (Túto prílohu použite toľkokrát, koľko je častí.) ------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


