
03576 - MSP

Vestník č. 101/2010 - 28.5.2010

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Práce.

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

Mesto Šaľa  

IČO: 00306185  

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  

Slovenská republika  

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7  

Kontaktná osoba: Margita Simighová, referát verejného obstarávania, Ing. Elena Matajsová, referát územného 
rozvoja a výstavby  

Telefón: 031/7705981-4  

Fax: 031/7706021  

E-mail: mesto@sala.sk  

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno 
získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa 
Iný verejný obstarávateľ

samostatný územný samosprávny a správny celok 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iný predmet činnosti

Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1. Opis

II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Šali 

II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

Uskutočnenie prác.

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Šaľa a mestská časť Veča

NUTS kód:

SK023.

II.1.3.
Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
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Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Záhradnícka ulica v Šali a ulica J. Hollého v mestskej časti Veča - stavba 
podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide o ulice so zástavbou rodinných domov a obytných 
panelových domov. Súčasný stav komunikácie je nevyhovujúci, najmä zo stavebného hľadiska. Živičný kryt je 
poškodený, nie je dodržaná niveleta, poškodené sú celé úseky komunikácie. Navrhovaná obnova MK C3 
do kategórie MO 6,0/40. Celková dĺžka je cca 654 m - ul. Záhradnícka a cca 650 m ul. J. Hollého. 

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45112320-4. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 77310000-6. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Áno.

Počet častí: 2

Ponuky treba predložiť na: jednu alebo viac častí.

II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obrusnej vrstvy komunikácie do hĺbky 50 mm z vyrovnania a úpravy 
pôvodného podkladu a následným položením nových konštrukčných vrstiev so zarezaním asfaltu pri napojení 
na súvisiace miestne komunikácie s preplátovaním spojov (podľa projektovej dokumentácie). 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 1045573,0000 EUR

II.2.2.
Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 10

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Poradové číslo časti: 1

Názov: Rekonštrukcia MK - Záhradnícka ulica

1)

Stručný opis 
Stavba podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide o ulicu so zástavbou rodinných domov. Súčasný stav 
komunikácie je nevyhovujúci, najmä zo stavebného hľadiska. Živičný kryt je poškodený, nie je dodržaná niveleta, 
poškodené sú celé úseky komunikácie. Navrhovaná obnova MK C3 do kategórie MO 6,0/40. Celková dĺžka je cca 
654 m. 

2)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233123-7. 

3)

Množstvo alebo rozsah 
Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obrusnej vrstvy komunikácie do hĺbky 50 mm z vyrovnania a úpravy 
pôvodného podkladu a následným položením nových konštrukčných vrstiev so zarezaním asfaltu pri napojení 
na súvisiace miestne komunikácie s preplátovaním spojov (podľa projektovej dokumentácie). 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 766582,0000 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 10

5)
Doplňujúce informácie o častiach 
Uchádzač môže predložiť ponuku aj túto časť zákazky zvlášť.

Poradové číslo časti: 2

Názov: Rekonštrukcia MK - ulica J. Hollého

1)
Stručný opis 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica J. Hollého v mestskej časti Veča - stavba podľa projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer. Ide o ulicu so zástavbou obytných panelových domov. Súčasný stav komunikácie je 
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nevyhovujúci, najmä zo stavebného hľadiska. Živičný kryt je poškodený, nie je dodržaná niveleta, poškodené sú 
celé úseky komunikácie. Navrhovaná obnova MK C3 do kategórie MO 6,0/40. Celková dĺžka je cca 650 m. 

2)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233123-7. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45112320-4, 77310000-6. 

3)

Množstvo alebo rozsah 
Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obrusnej vrstvy komunikácie do hĺbky 50 mm z vyrovnania a úpravy 
pôvodného podkladu a následným položením nových konštrukčných vrstiev so zarezaním asfaltu pri napojení 
na súvisiace miestne komunikácie s preplátovaním spojov (podľa projektovej dokumentácie). 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 278991,0000 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 10

5)
Doplňujúce informácie o častiach 
Uchádzač môže predložiť ponuku aj na túto časť zákazky zvlášť.

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 

III.1.2.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa 
riadia 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov mesta Šaľa. Platby sa budú realizovať 
bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr vystavených v mesačných intervaloch. Mesačná fakturácia 
spolu môže byť maximálne do výšky 95 % celkovej ceny diela vrátane DPH. Zvyšných 5 % bude vyfakturovaných 
až po podpísaní preberacieho protokolu celej stavby oboma zmluvnými stranami. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Splatnosť faktúr bude 120 dní. Podrobnosti v súťažných 
podkladoch. 

III.1.3.

Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
Pred podpisom Zmluvy o dielo sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy 
uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude 
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi 
vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 

III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie.

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: Preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 
3, 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov; 
alebo predložením potvrdenia úradu podľa § 128 zák. č. 25/2006 Z. z. Doklady uchádzačov so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona. 

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: nepožaduje sa.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Zoznam zákaziek - 
zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, 
zoznam bude doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt 
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok podľa § 28 ods. 1 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní. Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru sú považované novostavby a 
rekonštrukcie inžinierskych stavieb - dopravných. Zoznam a potvrdenia budú predložené v origináli alebo 
úradne osvedčenej fotokópii a podpísané budú štatutárnym zástupcom uchádzača. Potvrdenia budú obsahovať 
informáciu o mene a kontakte osoby, u ktorej je možné overiť správnosť údajov na potvrdení. Údaje o vzdelaní 
a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osôb zodpovedných za riadenie 
stavebných prác. Údaje budú podpísané štatutárnym zástupcom alebo plnou mocou poverenou osobou a budú 
predložené v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii. Prílohou budú platné doklady preukazujúce odbornú 
spôsobilosť osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. (o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch)
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v znení neskorších predpisov na výkon činností - stavbyvedúci - inžinierske stavby - dopravné stavby (alebo 
ekvivalent uvedeného dokladu podľa práva platného v členských krajinách EÚ). Doklady preukazujúce uvedené 
odborné spôsobilosti budú predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii s originálnym odtlačkom 
pečiatky a originálom podpisu príslušnej odborne spôsobilej osoby. Certifikát ISO 9001:2000 - systém riadenia 
kvality, resp. opis opatrení uchádzača na zabezpečenie kvality v oblasti stavebníctva (alebo ekvivalent 
certifikátu podľa práva platného v členských krajinách EÚ). Certifikát bude predložený v origináli alebo 
v úradne osvedčenej fotokópii. Certifikát na systém environmentálneho manažérstva alebo opis vlastného 
systému environmentálneho manažérstva (alebo ekvivalent certifikátu podľa práva platného v členských 
krajinách EÚ). Certifikát bude predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 
zákazky s potvrdením o uspokojivom vykonaní podľa obchodných podmienok, realizačný náklad min. 800.000,-- 
eur bez DPH za každú zákazku jednotlivo. (alebo ekvivalent tejto hodnoty). Verejný obstarávateľ požaduje, aby 
minimálne 1 osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác preukázala odbornú spôsobilosť s oprávnením 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. (o 
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch) v znení neskorších predpisov na výkon činnosti 
stavbyvedúci - inžinierske stavby - dopravné stavby (alebo ekvivalent uvedeného oprávnenia podľa práva 
platného v členských krajinách EÚ). 

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1. Druh postupu

IV.1.1.
Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

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 celková cena bez DPH zvlášť na MK 
ul. Záhradnícka a zvlášť na MK ul. J.Hollého. 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 
2362/2010

IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 
Nie.

IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych 
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum: 7. 6. 2010. Čas: 11.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Áno.

Cena: 200,0000 Mena: EUR

Podmienky a spôsob úhrady: Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady do 6 dní od prijatia písomnej 
žiadosti uchádzača, 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 UniCredit Bank Slovakia, 
a.s. pobočka Šaľa, variabilný symbol: VO 01/10), alebo zložením finančných prostriedkov do pokladne 
Mestského úradu v Šali na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode I.1(Ing.Matajsová). V prípade, ak 
bude vytvorená skupina dodávateľov podľa §31 zákona č.25/2006 Z.z. 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: 23. 6. 2010. Čas: 10.00 h. 

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.
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Dátum: 31. 8. 2010

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 23. 6. 2010. Čas: 14.00 h. 

Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa, zasadačka.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 41 sa nepoužije.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie.

VI.2.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3.

Ďalšie informácie 
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú verejnú súťaž z dôvodov uvedených v § 46 zákona 
o verejnom obstarávaní. b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní a ponuka 
predložená uchádzačom musia byť riadne skompletizované a zviazané bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých častí s priloženým súpisom jednotlivých dokladov. Jednotlivé strany (listy) budú očíslované a 
podpísané štatutárnym zástupcom. c) Uchádzači môžu predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky alebo 
len na jej časť (rekonštrukcia MK ul. Záhradnícka alebo rekonštrukcia ul. J. Hollého).

VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia 
24. 5. 2010
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