
V Ý Z V A 
 

podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 
 podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na   vypracovanie projektových dokumentácií:  
„Rekonštrukcie miestnych komunikácií v Šali a v Šali-Veči“. 

 
 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:    Margita Simighová 
                                    technické veci: Miroslav Prekop 
    e-mail:                    mesto@sala.sk   
 
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestský úrad Šaľa.  
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
   Vypracovanie   projektových   dokumentácii   pre   stavebné   konanie   v   podrobnostiach      
    realizačného projektu na : „Rekonštrukcie miestnych komunikácii v Šali a v Šali-Veči“  
 
   Ide  o  10  miestnych  komunikácií,  ktoré  sa  budú rekonštruovať na celú šírku ulíc –   
   cesta,   chodníky,   zeleň,   jednotlivé   vstupy   do   objektov,   dažďová   kanalizácia      
   (iba v prípadoch kde nie je ešte vybudovaná) .     
 
   Predmetom zákazky je v rámci 

a) zabezpečenia vstupných podkladov: 
- zabezpečenie zakreslenia inžinierskych sietí pre vypracovanie projektových 

dokumentácií, 
b) zabezpečenia projektovej prípravy stavby na stavebné konanie: 

- vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a 
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., vrátane vypracovanie 
harmonogramu prác, výkazu výmer a kontrolného rozpočtu 

- do PD zapracovať riešenie zabezpečenia potrubí resp. káblov inžinierskych sietí 
v prípade požiadavky správcov sietí, 

- zabezpečenie dokladov (rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení súhlasov, posúdení alebo 
iných opatrení dotknutých orgánov, organizácii a obce) na projekt stavby, ktoré 
treba priložiť k žiadosti o stavebné povolenie;  

c) výkon autorského dohľadu generálneho projektanta počas realizácie stavby (iba 
v prípade realizácie) 

 
    Slovník spoločného obstarávania: 74232000-4 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie. 
       
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 

mailto:mesto@sala.sk


7. Lehoty:   
    Vyhotovenie  jednotlivých  zadaní  (projektových  dokumentácii  a zabezpečenia dokladov)   
    v etapách 

- I. etapa v rozsahu troch komunikácii - do 30 dní od podpísania zmluvy a  následné 
zabezpečenie dokladov pre stavebné konanie do 30 dní od vyhotovenia PD 

- II. etapa v rozsahu troch komunikácii do 30 dní od odovzdania PD z I. etapy 
následné zabezpečenie dokladov pre stavebné konanie do 30 dní od vyhotovenia 
PD 

- III. etapa v rozsahu štyroch komunikácii do 45 dní od odovzdania PD z II.etapy 
následné zabezpečenie dokladov pre stavebné konanie do 30 dní od vyhotovenia 
PD 

 
8. Poskytovanie súťažných podkladov: 
    Súťažné podklady si záujemca môže vyzdvihnúť na adrese: 
    Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7 
    Miroslav Prekop, tel.:031/7705981 kl.224 
    Súťažné podklady sa budú vydávať: do 03.09.2007 v pracovných dňoch  osobne po   
    vopred  telefonicky dohodnutom termíne. 
 
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
     a) dňa 7. septembra 2007 do 12.00 hod. 
     b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese, 
     c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Sk, 
     d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len   
         od úspešného uchádzača, 
 
10.  Podmienky otvárania ponúk: 
       10. septembra 2007  o  9.00  hod.  na  Mestskom  úrade  v  Šali,  zasadačka  na  prízemí.  
       Na  otváraní  ponúk  sa  môžu  zúčastniť  uchádzači,  ktorí  predložili ponuku v lehote na   
       predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou splnomocnenou uchádzačom   
       na jeho zastupovanie.  
 
 
11. Podmienky financovania: 
      Preddavok   sa   nebude   poskytovať.    Fakturácia   sa  vykoná  etapovito,  vždy  po   
      ukončení a odovzdaní projektovej dokumentácie a príslušných vyjadrení a stanovísk    
      potrebných pre vydanie stavebného povolenia.   
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 
      Osobné postavenie:  splnenie   podmienok  účasti   podľa  §  26  ods. 1 písm. a) až  g) 
       predložením  dokladov  podľa  § 26  ods.  2  písm.  a) až f)  zákona o ver. obstarávaní  
12.1  potvrdenie    príslušného  súdu  alebo  rovnocenný  doklad  vydaný príslušným súdom  
         alebo správnym   orgánom  v krajine  svojho  sídla  nie  staršie ako tri mesiace ku dňu  
         07.09.2007,   že   voči   uchádzačovi   nie   je  začaté   konkurzné  alebo vyrovnávacie  
         konanie, nie  je  v  konkurze  ani  v likvidácii, že nebol proti uchádzačovi  zamietnutý   
         návrh  na  vyhlásenie   konkurzu  pre   nedostatok   majetku,  ani  nie je  v  obdobnom    
         konaní  podľa  zákonov  a   predpisov   platných   v krajine svojho sídla; predložené    
         potvrdenie  musí  byť  aktuálne  a   musí  odrážať skutočný stav v čase,  v  ktorom  sa    
         uchádzač  zúčastňuje verejnej súťaže, 
12.2  potvrdenie  miestne  príslušného  daňového  úradu  nie  staršie  ako  tri  mesiace  ku  dňu   



        07.09.2007,  že  uchádzač  nemá  v  Slovenskej  republike  alebo  v  krajine  svojho  sídla   
        daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
12.3 potvrdenie (potvrdenia) príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace ku  dňu 07.09.2007,    
        že  uchádzač  nemá   v  Slovenskej   republike  alebo   v krajine  svojho sídla  evidované   
        nedoplatky   poistného  na   zdravotné   poistenie,   sociálne  poistenie  a  príspevkov  na   
        starobné  dôchodkové  sporenie,  ktoré  sa  vymáhajú   výkonom  rozhodnutia,  a  ak  má    
        sídlo  v  Slovenskej   republike,  ani  evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom  
        rozhodnutia, 
12.4 výpis   z registra trestov alebo rovnocenný  doklad     vydaný   príslušným  súdom  alebo 

 správnym orgánom v krajine svojho  sídla  nie  starší  ako tri mesiace ku dňu 07.09.2007, 
 že  nebol  uchádzač  ani jeho štatutárny orgán,  ani  člen  štatutárneho orgánu právoplatne    
 odsúdený  za  trestný  čin  korupcie,  za  trestný  čin  poškodzovania  finančných záujmov   
 Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,   za trestný   
 čin  založenia,   zosnovania  a  podporovania  zločineckej  skupiny  alebo  za  trestný  čin,   
 ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

12.5 doklad  o oprávnení  podnikať,  potvrdenie  príslušného  orgánu  alebo  čestné vyhlásenie  
        podľa predpisov v krajine  svojho  sídla;  v  prípade  určitých  služieb  doklad  o zapísaní 
        v profesijnom zozname alebo  čestným  vyhlásením   podľa  predpisov  v  krajine svojho 
        sídla nie starší ako tri mesiace ku dňu 07.09.2007, 
12.6 čestné   vyhlásenie   nie   staršie   ako  tri   mesiace  ku  dňu 07.09.2007,  že  uchádzač    
        nemá pozastavenú  podnikateľskú  činnosť  alebo  nie   je  v  obdobnej  situácii  podľa    
        zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, 
12.7 potvrdenie  príslušného  inšpektorátu  práce,  že  neporušil  v  predchádzajúcich  piatich   
       rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu. 
12.8 Uchádzač  môže  doklady  uvedené  v bode 12.1 až 12.7 nahradiť predložením overenej   
        kópie   platného    potvrdenia    o  zapísaní   do   zoznamu  podnikateľov  podľa  zákona           
        o verejnom obstarávaní.   
12.9 Vyhlásenie  uchádzača,  že  súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,   
         podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
12.10 Vyhlásenie uchádzača o tom, že informácie v ponuke sú pravdivé. 
       Technická alebo odborná spôsobilosť- informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné   
        na  vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
        Uchádzač  predloží      
12.11 Doklad  o  odbornej  spôsobilosti  vydaný  na  základe  osobitného  predpisu – odborná   
          spôsobilosť   na   vybrané   činnosti    vo   výstavbe    podľa    zákona    č. 50/1976  Zb.,    
12.12 Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky  - autorizačné osvedčenie, vydané Slovenskou   
          komorou  stavebných  inžinierov  podľa  § 5 zák. č. 138/1992 Zb.  v  znení  neskorších   
          predpisov. 
 
 13. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
       Najnižšia cena s DPH. 
 
14. Spôsob určenia ceny: 
14.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení   
        neskorších predpisov. 
14.2 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie   
        v zložení: 
        14.2.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
        14.2.2 sadzba DPH a výška DPH, 
        14.2.3 navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 



14.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto   
        skutočnosť upozorní. 
14.4 Cenu  zákazky  rozčleniť  na  časti   po jednotlivých   etapách,   ktorú  ďalej rozdeliť  na : 
        14.4.1 cenu za zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné     
                   konanie,  ktorej súčasťou bude vypracovanie harmonogramu prác, výkazu výmer     
                   a kontrolného rozpočtu 
        14.4.2 zabezpečenie dokladov potrebných pre obstaranie stavebného povolenia  
        14.4.3 výkon autorského dohľadu počas realizácie. 
 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
      a)  ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému   
           verejný obstarávateľ súťažné podklady poskytol,  
      b) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak   
          nebudú   zodpovedať   finančným    možnostiam   verejného   obstarávateľa.   Verejný   
         obstarávateľ  neprijme   ponuku,   ktorej   ponuková   cena   prekročí limit  určenú  pre   
          podprahovú metódu. 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 

 
  
  
 
  
  
  
  
 

 
 
 


