
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 

„Zariadenie do školských kuchýň“ 
 

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: Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
    Slovník spoločného obstarávania: 39314000-6. 
 
3. Stručný opis zákazky: 
    Predmetom zákazky je dodanie tovaru a  súvisiacich služieb (doprava, inštalácia,  
    zaškolenie) pre    školské jedálne školských a predškolských zariadení. 
    Podrobnejšie v súťažných podkladoch. 
 
4. Možnosť predloženia ponuky:  
    Uchádzačom sa umožňuje predložiť cenovú ponuku zvlášť na jednotlivé položky uvedené  
    v súťažných podkladoch.  
       
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  
    Júl-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 18. 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 návrh kúpnej zmluvy a e-mailovú adresu uchádzača. 
    
9. Podmienky otvárania ponúk: 
    18. júna 2009 o 13.00 hod. na Mestskom úrade v Šali.  
     Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, § 41 zákona  
     o verejnom obstarávaní sa  nepoužije  (otváranie ponúk za účasti uchádzačov). 
      
 
 
 



10. Podmienky  financovania:  
      Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného  platobného styku v lehote  
      splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
      Podrobnejšie v súťažných podkladoch. 
 
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. 
            Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie  
            vydaného podľa ust. § 133 zák. č. 25/2006 Z. z. 
 
11.2 Technická spôsobilosť: 
         11.2.1 originál alebo úradne osvedčená fotokópia 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 a  pozáručný servis na  území SR na  
                  ponúkaný tovar. 

           11.2.2   prospektový materiál ponúkaného tovaru. 
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena v EUR vrátane DPH, dopravy, montáže a zaškolenia. 
 
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 ani jednu  z predložených ponúk, ak  
          nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  
      c) po  úplnom  vyhodnotení  ponúk  budú uchádzači vyzvaní na predloženie nových cien  
          elektronickými prostriedkami v zmysle § 43 ods. 7 a 9 zákona o verejnom obstarávaní. 
      d) 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 na základe  
           výsledku e-aukcie, stratí v  priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok,  
           verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia  
           s uchádzačom v poradí, ako skončili v e-aukcii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


