
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 

„Futbalový štadión Šaľa – údržba ihriska“ 
 

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: 77320000-9, 77315000-1. 
 
3. Stručný opis zákazky: 
    Predmetom realizácie zákazky budú činnosti pri údržbe plôch v areáli futbalového  
    štadióna Šaľa, Nitrianska ul. 17247/1. Celková výmera  udržiavanej plochy je 51.740 m2,  
    ktorá plocha zahŕňa:    • hlavné ihrisko 
                                         • tréningové ihrisko veľké 
                                         • tréningové ihrisko malé. 
            Údržba plôch – popis činností: 
             vyhrabávanie trávnikov jarné – len oceniť 
             vyhrabávanie trávnikov jesenné 
             prerezávanie trávnikov 
             hnojenie ihrísk 
             pieskovanie 
             prehrabávanie, úprava, valcovanie 
             kosenie, polievanie 
    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:  
    Rok 2009. 
 
7. Podmienky získania súťažných podkladov: 
      Lehota: od 24. 06. 2009 do 25. 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 3. júla 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: 
    3. júla 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:  
      Služby sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr(podľa skutočne vykonaných prác   
      odsúhlasených  pracovníkom  objednávateľa),  ktoré  zhotoviteľ  doručí  vždy  do  15.  
      kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca a budú splatné 14 dní odo dňa ich doručenia    
      objednávateľovi. 
       
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 na služby súvisiace s predmetom zákazky. 
               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. 50.000,00 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 na obdobie celého plnenia  
                  zmluvy. Ak uchádzač nemá poistenie, priloží čestné vyhlásenie, že v prípade  
                  úspešnosti uzavrie poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa do termínu  
                  uzavretia zmluvy o dielo. 
 
    11.3 technická spôsobilosť: 
             - údaje o:  
               • osôb s odbornou kvalifikáciou (prerezávanie trávnikov,výsadba,hnojenie) 
               • technických osôb (šofér, strojné kosenie, valcovanie, polievanie)  

    - verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal aspoň jedného zamestnanca, ktorý   
       bude zodpovedný za realizáciu služieb predmetu  obstarávania s uvedením údajov,  
       a to: 

                meno a priezvisko, 
                funkcia, 
                vzdelanie, 
                odborná prax v rokoch 
                Zoznam požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise  
                a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou  v  plnom  
                rozsahu konať  v mene  a  na zodpovednosť uchádzača, t.j. v zmysle aktuálneho  
                výpisu spoločnosti z obchodného registra. 
             - údaje o strojovom   a  technickom    vybavení,    ktoré   má   uchádzač    k  dispozícii    
                na poskytnutie  služieb,  a   ktoré  preukáže  fotokópiou  technického  preukazu   
                mechanizmu vo  vlastníctve   uchádzača,   v  prípade  nájmu  mechanizmov    
                preukáže uchádzač strojné vybavenie úradne overenou fotokópiou nájomnej zmluvy  
                alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s podmienkou uzatvorenia nájomnej  



                zmluvy pred ukončením lehoty viazanosti ponúk verejnej súťaže, ak bude uchádzač  
                vyhodnotený ako úspešný v tejto  verejnej   súťaži .     

          Verejný obstarávateľ trvá na tom, aby uchádzač mal k dispozícii minimálne: 
           •  profesionálna  trávna kosačka – 2 ks,   
           •  rozmetadlo na hnojenie – 1 ks,  
           •  ručná kosačka – 1 ks, 
           • dopravný  mechanizmus  (napr. traktor)  na  odvoz  odpadu a  rozťahovanie  
               polievacích súprav – 1 ks.        

 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena v EUR vrátane DPH. 
 
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. 07. 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 ponuku z predložených  
            ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám, a najmä finančným predpokladom verejného  
            obstarávateľa (rozpočet), alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné, 
       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) záujemcom  sa  odporúča  vykonať  obhliadku  miesta,   aby  si  sami overili  a získali  
          potrebné  informácie,  nevyhnutné  na prípravu a spracovanie ponuky. Záujem o účasť  
          je potrebné deň vopred telefonicky nahlásiť u správcu objektu p. Jobbágya, č. t.  
          0911550185. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


