
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 uskutočnenie stavebných prác s názvom 
„Oprava a montáž zvislých dopravných značiek na miestnych 

 a účelových komunikáciách mesta Šaľa“  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
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: Miroslav Políček Bc. Margita Simighová 
e-mail:   poliček@sala.sk  simighova@sala.sk     

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

katastrálne územie mesta Šaľa. 
 
3. Komplexnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
4. Variantné riešenie:  

Nie. 
 
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: v priebehu roka 2016 na základe čiastkových 

písomných objednávok verejného obstarávateľa. 
 

6. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je oprava a montáž zvislých dopravných značiek na miestnych a účelových 
komunikáciách mesta Šaľa. 
Požiadavka verejného obstarávateľa na predmet zákazky (dopravné značky): 
─ základný rozmer, vyhotovenie  retroflexná fólia tr. 1, 
─ predná strana značky bez prederavenia, 
─ tabuľa vyhotovenie FeZn s ochranným dvojnásobne zahnutým okrajovým profilom 
─ spojovací materiál v nerezovej úprave, 
─ nosiče dopravnej značky vo vyhotovení FeZn,    
─ označenie certifikačnou značkou zhody, 

Uchádzač bude uskutočňovať stavebné práce za dodržania technických  a kvalitatívnych 
požiadaviek v zmysle zákona č. 264/99 Z. z., s materiálmi a výrobkami,  ktoré sú v súlade                 
s technickými požiadavkami na výrobky – dopravné značky: 
STN 018020:2000              Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
STN 018020/Z1:2003        Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
STN 018020/Z2:2005        Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
STN EN 12899-1:2008     Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky. 
STN EN 12899-4:2008      Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 4: Vnútropodniková kontrola. 
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. – ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač predloží Vyhlásenie zhody a certifikáty na dopravné značky a nosiče dopravných   
značiek, ktorými chce uchádzač realizovať plnenie zmluvy. 

 
Spôsob určenia ceny: celková cena vrátane DPH  za súčet všetkých položiek podľa výkazu výmer 
opráv a montáže zvislých dopravných značiek na miestnych a účelových komunikáciách mesta 
Šaľa. 

 
Slovník spoločného obstarávania:  
45233290-8 – Inštalácia dopravných značiek 
34992200-9 – Dopravné značky. 

 
7. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení uskutočňovať 
stavebné práce na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu. 
Technická alebo odborná spôsobilosť: 
Uchádzač predloží Vyhlásenie zhody a certifikáty na dopravné značky a nosiče dopravných   
značiek, ktorými chce uchádzač realizovať plnenie zmluvy. 

 
8. Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 12/04/2016 Čas: 10:00 h.  
 
9. Podmienky otvárania ponúk: 

Dátum: 12/04/2016 Čas: 10:30 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa 

 
10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Splatnosť faktúr  je 30 dní odo dňa jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena – celková cena vrátane DPH. 
 
12. Ďalšie informácie: 

12.1 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. 

 
12.2 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 8. Obálka  musí 
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: „Oprava a 
montáž zvislých dopravných značiek na miestnych a účelových komunikáciách mesta 
Šaľa“. 

 
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 
 Návrh na plnenie kritérií 
 Položkovitý rozpočet 
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 Uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o dielo 
 

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

 
 
 

 
V Šali dňa 04. 04. 2016 
 

 
Mgr. Jozef Belický  

primátor mesta 
 

 
 


