
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY 

Druh postupu Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

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

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

 
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. 

 



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: Domov dôchodcov 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                                       
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  

 

 

 

 

 

Kategória služby číslo:  

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

Hlavné stavenisko alebo miesto 
uskutočňovania stavebných prác: 
Nitriansky samosprávny kraj, okres 
Šaľa, mesto 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  
  



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): Vybudovanie domova dôchodcov na ul. Nešporovej v Šali 
podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kapacita domova dôchodcov je 80 lôžok. Stavba pozostáva zo 
stavebných objektov: SO 01 – vlastný objekt, SO 02 – parkovisko a spevnené plochy, SO 03 – preložka káblového 
vedenia a prípojka NN, prípojka vodovodu vrátane vodomernej šachty, prípojka kanalizácie, prípojka plynu. V rámci 
vlastného objektu bude ubytovacia časť s 80 lôžkami, kuchyňa s jedálňou, spoločenská miestnosť, rehabilitačný 
pavilón, ošetrovňa prevádzkové zázemie – práčovňa, sušiareň, skladové priestory. 
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
Hlavný predmet  45.21.52.12-6 -        -  

Doplňujúce 
predmety  
 

45,22,33,00-9 
45,23,31,60-8 
45,31,00,00-3 
45,33,30,00-0 
45,33,20,00-3 
45,33,22,00-5 

-        -  

-        -  

-        -  

 
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): Stavba v rozsahu 
projektovej dokumentácie. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo):  1.925.292,66                                    Mena: EUR      

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     

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  20  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 50.000,- eur (slovom 
päťdesiattisíc eur).  Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa ustanovení § 36 zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch.  
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými 
sa riadia: Predmet zákazky bude financovaný z  prostriedkov  štrukturálnych fondov  EÚ v zmysle platných 
predpisov  a z vlastných zdrojov 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): Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ požaduje 
od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne právny vzťah v súlade s § 31 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak sa uplatňujú)           áno      nie  

Ak áno, opis osobitných podmienok: V zmluve o dielo s úspešným uchádzačom bude zakotvené: „Zhotoviteľ súhlasí 
s vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy 
o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“ Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť 
až po overení a schválení procesu verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu. Súčasťou  zmluvy bude súhlas 
uchádzača s úpravou harmonogramu prác, prípadne ďalšími podmienkami, ktoré určí Riadiaci orgán v zmluve o NFP 
medzi verejným obstarávateľom a Riadiacim orgánom. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako 
zhotoviteľ predmetných prác mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete 
zákazky v minimálnej výške 1 000 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác predložil ako prílohu k 
zmluve o dielo osvedčenie o zavedení integrovaného manažérskeho systému, resp. iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné 
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 

 

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: Záujemca musí spĺňať 



podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  a preukázať ich 
splnenie podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako 
úradne overené fotokópie týchto dokladov. Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady 
uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise 
v zozname podnikateľov.  

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie  
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

Indikatívny úverový prísľub banky alebo pobočky 
zahraničnej banky o poskytnutí úveru v hodnote min. 1,5 
milióna eur.  

Prísľub banky bude predložený ako originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia a nie starší ako 3 mesiace ku dňu na 
predloženie žiadostí o účasť v tejto užšej súťaži. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov   
(ak sa uplatňujú):  

 

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
 

Informácie   a   formálne    náležitosti     nevyhnutné   na 
vyhodnotenie  splnenia  podmienok   účasti:  

Záujemca predloží:  
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného 
charakteru ako predmet zákazky, zrealizovaných za 
predchádzajúcich päť rokov (2005, 2006, 2007, 2008, 
2009), alebo za obdobie od  začiatku podnikateľskej 
činnosti, ak podniká kratšie obdobie ako päť rokov, 
podpísaný štatutárnym zástupcom  záujemcu alebo 
osobou oprávnenou konať za záujemcu. Tento zoznam 
bude doplnený potvrdením (referenčný list) 
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením 
cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia 
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, 
ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa 
tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný 
obstarávateľ; 2. bola iná osoba ako verejný 
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to 
nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení. 
Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako 
predmet zákazky sa budú považovať pozemné stavby 
podľa § 43a zák. č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon 
(novostavby, rekonštrukcie, stavebné úpravy, nadstavby, 
prístavby a pod.). Súčasťou zoznamu zákaziek bude 
v prípade uvedenia cien zákaziek v inej mene ako je euro 
aj prepočet na euro podľa kurzu ECB k 31. 12. 
príslušného roka ukončenia stavby. 
Čestné vyhlásenie záujemcu, že má k dispozícii strojové 
a technické vybavenie na realizáciu predmetu zákazky, 
podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou 
oprávnenou konať za záujemcu. 
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti 
môže záujemca využiť technické a odborné kapacity inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade 
musí záujemca preukázať verejnému obstarávateľovi, že 
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so 
zdrojmi osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej a odbornej spôsobilosti. (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia). 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov   
(ak sa uplatňujú):  

 

 

Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 uspokojivých 
referencií o stavbách v stanovenom období, pričom 
hodnota každej jednotlivej referenčnej zákazky – stavby 
musí byť minimálne 1 500 000 eur bez DPH (alebo 
ekvivalent v inej mene prepočítaný kurzom na euro podľa 
kurzu ECB k 31. 12. príslušného roka ukončenia stavby). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o vzdelaní a  odbornej praxi alebo odbornej 
kvalifikácii riadiacich zamestnancov a  osôb 
zodpovedných za riadenie stavebných prác. Údaje budú 
podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou 
oprávnenou konať za záujemcu 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) 
v znení neskorších predpisov na výkon činností – 
stavbyvedúci – pozemné 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. 
 

 

 

 

 

 

Minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon 
činnosti stavby vedúceho – pozemné stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

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:            

Rokovacie konanie so zverejnením         Záujemcovia už boli vybratí                                  áno      nie  

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

Rokovacie konanie so zverejnením  
so skrátenými lehotami               

 Odôvodnenie výberu postupu 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 005 

alebo ich predpokladaný minimálny počet       a maximálny počet (ak sa uplatňuje)   

Objektívne kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov: Ak podmienky účasti splní päť alebo menej ako päť 
záujemcov, verejný obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky 
účasti. Ak podmienky účasti splní viac ako päť záujemcov, verejný obstarávateľ zostaví poradie záujemcov 
podľa kritérií: Kritériá a pravidlá výberu záujemcov: 1. Celkový počet zrealizovaných stavebných prác rovnakého 
alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce roky (2005-2009) riadne 
odovzdaných, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaný predmetných stavebných prác v minimálnom 
rozpočtovom náklade 1.500.000 eur bez DPH za jednu realizovanú stavbu – max. 40 bodov. Maximálny počet bodov 



sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných 
záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu uskutočnených stavebných prác vyhodnocovaného záujemcu k najvyššiemu 
počtu uskutočnených stavebných prác vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené 
kritérium.  2. Výška celkových rozpočtových (stavebných) nákladov stavebných prác rovnakého alebo podobného 
charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce roky (2005-2009) riadne odovzdaných, doplnený 
potvrdeniami o uspokojivom vykonaný predmetných stavebných prác v minimálnom rozpočtovom  náklade 1.500.000 
eur bez DPH za jednu realizovanú stavbu – max. 60 bodov. Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi 
s najvyššími rozpočtovými (stavebnými)  nákladmi a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných 
záujemcov sa vyjadrí ako podiel stavebných nákladov vyhodnocovaného záujemcu k najvyšším stavebným nákladom 
vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.  
Po pridelení príslušného počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta za jednotlivé posudzované kritériá sa 
vykoná vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované kritériá. Následne verejný obstarávateľ zostaví 
poradie takto:  Záujemcovi s najvyšším počtom bodov priradí 1. miesto, ostatným záujemcom priradí poradie podľa 
počtu získaných bodov zostupne od 2 po x, kde x je počet záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. V prípade 
rovnosti celkového počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta rozhoduje o lepšom umiestnení záujemcu 
lepšie bodové hodnotenie v kritériu číslo 2. Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky vybraných záujemcov, 
ktorí sa umiestnili na 1. až 5. mieste. 
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): nie je 
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  (dd/mm/rrrr)                                                                           Čas: h 
Úhrada za súťažné podklady                                                                                                            áno      nie  

Ak áno, cena (uveďte len číslo): 250              Mena: euro   

Podmienky a spôsob úhrady: Podrobnosti vo výzve. 
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
Dátum 15/11/2010 (dd/mm/rrrr)                                                                            Čas: 10.00 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) 
 

alebo obdobie v mesiacoch      alebo v dňoch  (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) 

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk  
Dátum Čas:  

Miesto (ak sa uplatňuje):  

 

 

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): Regionálny operačný program – 
Prioritná os 2 – Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a  sociálnej kurately, Opatrenie č. 2.1 
Infraštruktúra sociálnych  služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, kód výzvy: ROP-2.1c-2010/02.  
VI.3. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii): 
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje 
splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením ako i spojené s predkladaním ponuky 
znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 
b) Žiadosť o účasť a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti budú doručené osobne alebo poštou  na adresu 
uvedenú v bode I.1 a musia byť doručené v lehote podľa bodu IV.3.4. Obálka  musí byť uzatvorená a zapečatená proti 
nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: „Užšia súťaž – Domov dôchodcov Šaľa“.  Na vonkajšej strane obálke 
záujemca taktiež uvedie názov/obchodné meno a sídlo/adresu záujemcu. Žiadosť o účasť musí obsahovať najmenej 



tieto údaje: názov záujemcu (členov skupiny dodávateľov); adresu/sídlo miesta podnikania záujemcu (členov skupiny 
dodávateľov); telefónne, faxové číslo, e-mailovú adresu kontaktnej osoby záujemcu (členov skupiny dodávateľov); 
úplný zoznam členov skupiny dodávateľov (v prípade skupiny dodávateľov). V prípade skupiny dodávateľov musí 
byť prílohou žiadosti o účasť aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu 
subjektivitu  na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a na právne úkony v mene 
skupiny dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov 
budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané štatutárnymi orgánmi 
všetkých členov skupiny dodávateľov. 
c) Verejný obstarávateľ vylúči skupinu dodávateľov z procesu obstarávania, ak v období od uplynutia lehoty na 
predloženie žiadosti o účasť až do dňa uzavretia zmluvy dôjde k zmene zloženia tejto skupiny dodávateľov. 
d) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie žiadosti o účasť a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v jednom originálnom vyhotovení a v jednej fotokópii. Súčasťou žiadosti o účasť bude prehlásenie záujemcu, ktorým 
bude súhlasiť s poskytnutím fotokópie žiadosti o účasť s dokladmi riadiacemu orgánu ROP k overeniu procesu 
verejného obstarávania. Žiadosť o účasť a všetky doklady musia byť očíslované a spoločne pevne zviazané 
a zabezpečené proti otvoreniu tejto väzby. 
e) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia 
byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona. 
f) Ak by ktorýkoľvek doklad podľa záujemcu obsahoval osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov je záujemca povinný zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na 
príslušnej listine alebo dokumente v elektronickej podobe alebo zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas so 
spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania.                                                                               
g) Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po odsúhlasení zmluvy poskytovateľom  nenávratných 
finančných prostriedkov z fondov EÚ. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu, ak nedôjde k jej 
schváleniu poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


