
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác            

s názvom „Zateplenie a sanácia strechy ZŠ J. Hollého Šaľa – pavilón C“ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
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  
vo veciach technických: Ing. František Čibrik, Oddelenie stratégie a komunálnych činností     

  (kontakt mobil: 0907814137) 
Kontaktná osoba 
vo veciach podmienok  
verejného obstarávania:  Margita Simighová, referát právny a verejného  obstarávania  
                                                 (kontakt tel. 031/7705981)  
e-mail:     cibrik@sala.sk            simighova@sala.sk                                                                               
    

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky:  Základná škola J. Hollého, ul. J. Hollého č. 1950/48, 927 05 

Šaľa. 
   
3. Komplexnosť dodávky:    

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

Nie. 
 
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 8 týždňov od nadobudnutia 

zmluvy, najneskôr však do 30. 12. 2016. 
 
6. Stručný opis zákazky:  

Predmetom tejto zákazky je oprava plochej strechy na pavilóne „C“ základnej školy J. Hollého 
Šaľa. Práce zahŕňajú: 
• odstránenie pôvodných klampiarskych konštrukcií strechy, 
• dodatočné zateplenie strechy, 
• vyhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy strechy. 
 
Viac v súťažných podkladoch. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  29.166,66 eur bez DPH. 
 
Slovník spoločného obstarávania:  
45261410-1 – Strešné izolačné práce 
45111300-1 – Demontážne práce 
45262320-0 – Vyrovnávacie práce 
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45310000-3 – Elektroinštalačné práce 
45312311-0 – Inštalovanie bleskozvodov 
45321000-3 – Tepelnoizolačné práce. 
 
 

7. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
§ 33 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné 
práce na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname 
podnikateľov s uvedením registračného čísla. 
 
 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 
a) 05/08/2016 Čas 10:00 h  
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 

alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí 
obsahovať: 
• adresu verejného obstarávateľa, 
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“  
• heslo súťaže: „Zateplenie a sanácia strechy – ZŠ J. Hollého Šaľa“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 
 
 
9. Podmienky otvárania ponúk: 

Dátum: 05/08/2016   Čas: 11:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. Osoby oprávnené 
zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie.  

  
10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej účelovej dotácie Okresným úradom Nitra, 
Odbor školstva a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 
neposkytne preddavkové ani zálohové platby.  
 
 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia 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. Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať u kontaktnej 
osoby pre verejné obstarávanie podľa bodu č. 1 tejto výzvy. 
 

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 a označené podľa bodu 8 
tejto výzvy.  



 
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

• Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 
• Návrh na plnenie kritérií - ponukovú cenu, položkovitý rozpočet 
• Podpísaný návrh zmluvy o dielo aj s prílohami 
• čestné vyhlásenia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných 

podkladoch. 
 

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
 
 
V Šali dňa 14. 7. 2016   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Mgr. Jozef Belický 
                                              primátor mesta Šaľa 

                                                                                                                                  
 
 
 
 


