
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 v znení neskorších predpisov na predmet zákazky 

„Výmena okien a dverí – MŠ, ZŠ a COV  - Šaľa“ 
 

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                   
    e-mail:                    simighova@sala.sk   
 
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
    Slovník spoločného obstarávania: 45421130-4, 45262520-2, 45442100-8. 
 
3. Stručný opis zákazky: 
    Predmetom realizácie je výmena fasádnych výplní otvorov – okien a dverí (demontáž  
    existujúcich okien a dverí ako i montáž plastových okien a dverí) na budovách základných  
    škôl a materských škôl v Šali a na budove COV ul. Hollého v Šali – Veči. 
    Podrobnejšie v súťažných podkladoch. 
 
4. Možnosť predloženia ponuky:  
    Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
       
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  
    Júl 2009 – august 2009. 
 
7. Podmienky získania súťažných podkladov: 
      Lehota: od 11. 06. 2009 do 15. 06. 2009 do 11.00 h na adrese ako v bode 1. po  
                    telefonickom dohovore a v pracovnom čase od 8.00 do 14.00 h. 
 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
     a) dňa 23. júna 2009 do 11.00 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 EUR, 
     d) cenová ponuka musí obsahovať návrhy zmluvy o dielo. 
    
9. Podmienky otvárania ponúk: 
    24. júna 2009 o 13.00 hod. na Mestskom úrade v Šali, zasadačka na prízemí. 
    Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na   
    predkladanie ponúk. 
  
 
 
 



10. Podmienky  financovania:  
      Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného  platobného styku v lehote  
      splatnosti faktúr, 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Preddavok na plnenie  
      zmluvy verejný obstarávateľ neposkytne. 
       
11. Podmienky účasti uchádzačov: 

11.1 Osobné postavenie: 
          - doklad  o oprávnení  podnikať – overená fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného  
             registra, resp. zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia  
             ponuky, požadovaný predmet podnikania je – dodávka a montáž plastových dverí a  
             okien. 
            Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie  
            vydaného podľa ust. § 133 zák. č. 25/2006 Z. z. 
 
    11.2 finančné alebo ekonomické postavenie: 
          - § 27 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo  
             výške min. 100.000,00 EUR na každú jednu poistnú udalosť – predložením fotokópie  
             poistnej zmluvy a výpisu z banky o úhrade poistného. Zmluva o poistení musí byť  
             platná a účinná a zabezpečuje poistenie počas  celého plnenia zmluvy (až do  
             odovzdania predmetu zákazky). 
 
    11.3 technická spôsobilosť: 
          - doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii odborníkov – zamestnancov alebo  
             iné osoby (minimálne 5 osôb), na plnenie zákazky – montáž plastových dverí a okien,   
             disponujúcich licenciou, resp. rovnocenným dokladom o preškolení na  
             montáž plastových okien a dverí, uvedené preukáže uchádzač fotokópiou licencie, 
             resp. rovnocenného dokladu.  
          - prípadne originál alebo úradne osvedčená fotokópia dokladu uchádzača o odbornej  
             spôsobilosti vystavený  výrobcom  ponúkaných tovarov alebo jeho oficiálnym  
             zastúpením pre SR, dokladujúceho, že uchádzač je autorizovaným predajcom, resp.   
             zmluvným partnerom a je oprávnený na predaj a montáž  plastových dverí a okien na  
             území Slovenskej republiky, je oprávnený poskytovať záručný a pozáručný servis na  
             území SR na predmet zákazky, 
         - čestné vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické  
             vybavenie potrebné na uskutočnenie stavebných prác v rozsahu: odborné zameranie  
             technikom, doprava, demontáž dverí a okien, montáž a nastavenie, začisťovanie,  
             uhladenie omietky, maliarske práce, odvoz a likvidácia starých okien. Čestné  
             vyhlásenie bude podpísané štatutárnym zástupcom a predložené v origináli alebo  
             úradne osvedčenej fotokópii, 
          - prospektový materiál ponúkaného výrobku. 
 
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena v EUR vrátane DPH. 
 
13. Uplynutie lehoty viazanosti: 31. 08. 2009. 
 
14. 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 cenovú ponuku na ten stavebný  
           objekt, na ktorý predložená cenová ponuka presiahne schválený rozpočet. 
      c) 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  tejto  
           súťaži, 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 vo verejnej súťaži. 
      d) Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom uskutočniť obhliadku miesta, kontaktné   
           osoby sú riaditelia MŠ, ZŠ (telefónne čísla sú uvedené v súťažných podkladoch) a  
           správkyňa budovy COV p. Szabová č.t. 0911550184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


