
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 dodanie tovaru a súvisiacich služieb 
 

„Nákup premietacieho zariadenia“ 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Názov:                    Mesto Šaľa 
     Sídlo:                      Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
     IČO:                        00306185 
     DIČ:                        2021024049 
     Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava 
     Číslo účtu:               6627849005/1111 
     Telefón:                   031/7705981-4 
     Fax:                         031/7706021 
     Kontaktná osoba:    Margita Simighová 
     e-mail:                    simighova@sala.sk   
 
2.  Typ zmluvy: Kúpna zmluva. 
     Spoločný slovník obstarávania:   
     Hlavný predmet: Hlavný slovník: 33452000-3 
     Doplňujúce predmety: Hlavný slovník: 32342410-9, 33453400-4, 33454210-2 

3.  Miesto dodania: Mestský dom kultúry, ul. SNP 955/16, 927 01 Šaľa 
 
4.  Druh a množstvo tovaru: premietacie zariadenie s technikou na ozvučenie, premietacie   
     plátno. 
     Súvisiace služby: inštalácia aj s revíznymi správami. 
 
5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie. 
 
6.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 
7.  Termín dodania: júl - august 2008 
 
8.  Poskytovanie súťažných podkladov: (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné   
     podklady zaslané spolu s výzvou): 
     Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese: 
     adresa uvedená v bode 1. 
     Súťažné podklady sa budú vydávať: 
     V pracovných dňoch od 10.3.2008 do 28.3.2008. 
     V pracovnom čase od 8.00 h do 14.00 h. 
     Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou. 
 
9.  Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa. 
 
10. Lehota na predloženie ponúk:  14.4.2008 do 11.00 h 
      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Adresa verejného obstarávateľa uvedená   
      v bode 1. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne, a to   
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      v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h a posledný deň lehoty do 11.00 h. 
     Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
11. Otváranie ponúk: 15.4.2008 o 13.00 h v budove Mestského úradu Šaľa na prízemí   
       v miestnosti číslo 001 - zasadačka. 
 
12. Podmienky  financovania:  Predmet  zákazky   bude financovaný  z vlastných  zdrojov.   
      Preddavok  na plnenie zmluvy  verejný  obstarávateľ neposkytne.  Splatnosť  faktúry  nie   
      menej ako 60 dní od doručenia  verejnému obstarávateľovi.   
 
13. Podmienky účasti uchádzačov: 
      13.1 doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia   
              potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128  ods. 1 zákona číslo  
              25/2006 Z. z., 
      13.2 originál  alebo  úradne  overená  kópia  dokladu  uchádzača o odbornej spôsobilosti   
              vystavený výrobcom ponúkaných tovarov alebo jeho oficiálnym zastúpením pre SR,   
              dokladujúceho, že: 

a) je autorizovaným predajcom, resp. zmluvným partnerom a je oprávnený   
    predávať  a  inštalovať ponúkané tovary na území Slovenskej republiky, 

      b) je oprávnený poskytovať záručný servis na území SR na ponúkaný tovar. 
      13.3 prospektový materiál ponúkaného tovaru, 
      13.4 verejný obstarávateľ požaduje 36 mesačnú záruku na predmet zákazky. 
 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
       - najnižšia cena s DPH vrátane dovozu a inštalácie. 
 
15. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.5.2008 
 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
      Podmienky  súťaže:   Ponuka   uchádzača  bude  zo  súťaže  vylúčená  v  prípade,  že   
      navrhovaná cena bude vyššia ako je stanovený finančný limit pre podprahovú zákazku   
      v zmysle § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.            
      Dôvody na zrušenie súťaže: 
      Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných   
      dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 


