
MESTO ŠAĽA 
Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 
/ podprahová zákazka na stavebné práce - §99-101, zák. č. 25/2006 o V.O./ 

 
 
1. Obstarávateľ – identifikácia verejného obstarávateľa 
       Názov organizácie :     Mesto Šaľa 

Sídlo organizácie   :     Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
Štatutárny zástupca:    MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
číslo telefónu: 031/7705981 – 4 
číslo faxu: 031/7706021 
e-mail: mesto@sala.sk 
Kontaktná osoba vo veciach technických   :      Ing. Elena Matajsová, referát územného rozvoja a 
výstavby MsÚ Šaľa (kontakt tel. 031/7705981-4, kl. 203, mobil 0911551190, matajsova@sala.sk)  
Kontaktná osoba vo veciach podmienok verejného obstarávania: Ing. Drahoslav Lörinc, 
EUROKONZULT, Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina (kontakt tel.  0903 804 008, 
drahoslorinc@stonline.sk) 
Tel. : 031/7705981 - 4                                                      
 

2. Názov a adresa organizácie, kde získať ďalšie informácie – ako v bode 1) u kontaktnej osoby 
 
3. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka - zákona č.513/1991 Zb. 
v platnom znení, predmetom ktorej budú stavebné práce realizované za účelom zníženia energetickej 
náročnosti objektu materskej školy na ul. 8. mája v Šali.  

 
4. Názov predmetu obstarávania:   

„Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali“ 
                  
5. Miesto dodania  predmetu zákazky: 

Katastrálne územie mesta Šaľa, parcely č. 2338/48, 2338/5. 
 

6. Kategória/Klasifikácia  CPV 
45.21.41.00-1, 45.11.20.00-5, 45.11.11.00-9, 45.32.10.00-3, 45.26.13.00-7, 45.26.12.10-9, 
45.44.21.10-1, 45.42.11.00-5, 45.42.11.40-7, 45.26.14.20-4, 45.31.00.00-3 
 

7. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky (stručný opis predmetu obstarávania): 

Názov stavby  : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali  
Charakter stavby  : Rekonštrukcia   
Miesto stavby  : Mesto Šaľa, intravilán 
      k.ú.: Šaľa, parcely č. 2338/48, 2338/5      
Investor   : mesto Šaľa   
      okres Šaľa             
 

        Rozsah zákazky je nasledovný: 
 7.1  Základné údaje charakterizujúce stavbu : 
  

 zastavaná plocha     :   872,44  m2 
 ceľková úžitková plocha   :   1157,11  m2 

 počet nadzemných podlaží   :   2 
 počet podzemných podlaží   :   0 

 



 7.2      Objektová sústava  
 
 

Projektová dokumentácia rieši tieto stavebné objekty : 
SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA (HLAVNÁ A HOSPODÁRSKA BUDOVA) 

 
 7.3   Popis stavby 

Riešený objekt sa nachádza v katastrálnom území mesta Šaľa. Riešená materská škola bola 
postavená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a je zo stenovej murovanej konštrukcie. Jedná 
sa o komplex materskej školy s dvomi nadzemnými podlažiami, s plochou strechou. Riešený objekt je 
prístupný z pevnej komunikácie. Projekt stavby rieši výmenu výplní otvorov na fasáde, zateplovanie 
fasády, vybudovanie nových odkvapových chodníkov, zateplovanie plochej strechy a vyhotovenie 
novej strešnej krytiny s klampiarskymi prvkami. Projekt rieši aj výmenu elektroinštalačných vedení 
(viď.elektroinštalácia). Súčasťou riešenia je aj termostatizácia a hydraulické vyregulovanie sústavy 
ústredného kúrenia. 

 
7.4  Nároky a požiadavky na riešený objekt a zdôvodnenie riešenia 

 
Celkový návrh vychádzal z požiadaviek investora a na základe daností súčasného stavu.  
Cieľom investora bol obnoviť technický stav fasády, strechy a odkvapových chodníkov. Súčasný stav 
obvodovej steny, strechy a chodníkov je nevyhovujúci z hľadiska technického a estetického, preto 
vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.  

Farebným riešením sa dosiahne upravený a estetický vzhľad budovy, čo pozitívne ovplyvní aj blízke 
okolie.  

Rozpočtová skladba stavby je SO 01 – hlavná stavba – oprávnené výdavky 

                                           SO 02 – elektroinštalácia – neoprávnené výdavky  

Súčasťou predmetu obstarávania je aj zabezpečenie vysťahovania objektu (nábytok, vnútorné 
zariadenie a vybavenie s výnimkou kuchyne práčovne), naloženie, odvoz a uloženie nábytku so 
zariadením v objekte bývalej MŠ na ul. Nešporovej 1010/19 v Šali a spätné naloženie, odvoz 
a nasťahovanie do zrekonštruovaného objektu MŠ 8.mája v Šali.   

Predpokladaná hodnota zákazky:  287.380,- EUR bez DPH 
 
8. Rozdelenie predmetu zákazky 

Nepovoľuje sa. 
 
9.  Možnosť predloženia variantných riešení 

Nepovoľuje sa 
 

10.  Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie dodávky 
Lehota realizácie - max. 10 kalendárnych týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska 

 
11.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty 

v ktorých sa uvádzajú 
Stavba bude financovaná z prostriedkov Regionálneho operačného programu a vlastných prostriedkov 
mesta. 
Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu lehotu splatnosti faktúry - 60 dní od jej doručenia. 
 

12. Podmienky účasti uchádzačov pre 
Verejný obstarávateľ v súlade s §99, ods. 1, písm. b), zákona č.25/2006 Z. z. o V.O., vyžaduje na 
splnenie podmienok účasti nasledovné: 
a.  Podľa § 26 ods.1 písm. f), splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

uchádzač splní predložením dokladu podľa § 26 ods.2 písm. e) - originálu alebo overenej 
fotokópie dokladu o oprávnení podnikať, alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname 



vedenom profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci 
uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky (napr. vykonávanie stavieb a ich zmien, 
vykonávanie pozemných stavieb, vykonávanie stavieb občianskej vybavenosti). 
U právnickej osoby je to „Výpis z Obchodného registra“ príslušného Okresného súdu nie starší 
ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky a u fyzickej osoby je to „Výpis zo živnostenského 
registra“ vydaný Živnostenským odborom príslušného Obvodného úradu. Uchádzač zapísaný 
v zozname podnikateľov môže nahradiť vyššie uvedený doklad predložením úradne overenej 
fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom 
v čase predkladania dokladu na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
doklad uvedených v §26 ods.2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. alebo nevydáva ani rovnocenný 
doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo 
tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením 
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou 
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo 
záujemcu. 

b. Uchádzač predloží doklad podľa §28, ods. 1, písm.  g), zákona č.25/2006 Z. z. o V.O. 
preukazujúci odbornú spôsobilosť osoby (osôb) zodpovedných za plnenie zmluvy – fotokópia 
osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na výkon činností stavbyvedúceho – pozemné stavby podľa 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení zákona č. 236/2000 Z. z., opečiatkovaná pečiatkou držiteľa odborne spôsobilej osoby 
a vlastnoručne podpísaná. 

c. Uchádzač predloží podľa §28, ods. 1 písm. b), zákona č.25/2006 Zúz. o VO – zoznam 
stavebných prác podobného charakteru za obdobie predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, 
miest a lehôt uskutočnenia prác  

d. Uchádzač predloží podľa §28, ods. 1, písm.  j), zákona č.25/2006 Z. z. o V.O.  – čestné 
vyhlásenie, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie potrebné na uskutočnenie 
obstarávaných  stavebných prác. 

e. Čestné vyhlásenie uchádzača, že súťažným podkladom porozumel a súhlasí s nimi. 
f. Čestné vyhlásenie uchádzača, že si preštudoval projektovú dokumentáciu stavby 

a ocenil celý rozsah stavby v súlade s projektovou dokumentáciou a cenu prípadných 
chýbajúcich položiek zahrnul do celkovej ceny diela – do položiek podľa priloženého 
výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. 

Čestné vyhlásenia budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a budú predložené v origináli resp. 
v úradne overenej fotokópii. 
 
13.  Podmienky poskytnutia súťažných podkladov 

Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý o ne písomne,  prípadne 
faxom, e-mailom požiada v lehote na poskytnutie súťažných podkladov a to na adrese verejného 
obstarávateľa uvedenej v bode č.1.  
Verejný obstarávateľ bude doručovať súťažné podklady poštou, prípadne si tieto záujemca môže 
prevziať osobne spolu s PD  na adrese verejného obstarávateľa ako v bode č. 1.  
Súťažné podklady pri osobnom prevzatí sa budú vydávať v pracovných dňoch a v pracovnom čase vo 
vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou – Ing. Elena Matajsová č.t. 
0911551190 v lehote: 
Od  14.04.2009 do 23.04.2009 do 14,00 hod. 
kontaktná osoba: Ing. Elena Matajsová, vedúca referátu územného rozvoja a výstavby č.t. 
0911551190, na adrese ako v bode 1 tejto výzvy 
 

14. Vysvetľovanie súťažných podkladov 
Verejný obstarávateľ prostredníctvom kontaktnej osoby Ing. Drahoslav Lörinc, EUROKONZULT 
kontakt tel.  0903 804 008 (uvedenej v bode 1) poskytne vysvetlenie údajov týkajúcich sa podmienok 
verejného obstarávania uvedených vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch na 
základe písomnej žiadosti doručenej na adresu verejného obstarávateľa v bode č.1. Záujemca môže 
požiadať o vysvetlenie najneskôr v lehote do 30.04.2009 do 13,00 hod. 

 
 



15.  Lehota na predkladanie ponúk 
Deň: 11 mesiac: 05 rok: 2009    do 10.30 hod. 
Adresa, na doručenie ponúk:  
Mesto Šaľa, Podateľňa Mestského úradu, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. 
 

16. Otváranie ponúk 
Deň: 11 mesiac: 05 rok: 2009  o 11,00 hod.  
 
Miesto otvárania ponúk: 
Mesto Šaľa, Zasadacia miestnosť na prízemí  Mestského úradu, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. 
 

17.  Kritériá na hodnotenie ponúk 
 celková najnižšia cena v mene EURO, ktorú uchádzač uvedie  v zložení:  
- cena bez DPH,  
- DPH, 
- celková cena  s DPH  
 

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk 
Deň:  15 mesiac: 07 rok: 2009 
 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
19.1. Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke na adresu uvedenú v bode 15 tejto výzvy 
s uvedením Obchodného mena a sídla uchádzača a s označením: „Súťaž – neotvárať“, a heslom 
súťaže „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali“ 
19.2. V súlade s §23 ods.4 zákona si verejný obstarávateľ vo verejnom záujme vyhradzuje právo, že 
v prípade ak úspešný uchádzač, s ktorým uzavrie zmluvu o dielo v tomto zadávaní podprahovej 
zákazky stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzavrie 
zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia s uchádzačom v poradí, ako skončili pri vyhodnotení 
ponúk. 

19.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že sa v lehote 
viazanosti zmenia podmienky, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie (§46 ods.2) – 
napr.  nebol odsúhlasený proces verejného obstarávania riadiacim orgánom –MVaRR SR, nebola 
uzatvorená zmluva medzi verejným obstarávateľom a RO – MVaRR SR o poskytnutí nenávratných 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 
19.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o dielo s úspešným 
uchádzačom v prípade, že aj po schválení procesu verejného obstarávania Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja nebude z akéhokoľvek dôvodu uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP.  
19.5. Návrh zmluvy o dielo predložený úspešným uchádzačom bude pred podpisom predložený na 
prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali. 

 
 

 Šaľa,  14.04.2009 
 
 
                   MUDr. Martin Alföldi 
                           primátor 
 
 
 
 
                   Ing. Drahoslav Lörinc 
                                osoba odborne spôsobilá vo VO 
                      Reg.č.: Š0031-03-2001 
 
 
 
Výzva zverejnená na internetovej stránke od 14.04.2009 od 14,00 hod. do 23.04.2009 do 
14,00 hod. 


