
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 poskytnutie služieb 

spracovanie projektovej dokumentácie  
„Domov dôchodcov, Šaľa“ 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    – verejný obstarávateľ podľa ust. §6 ods.1 písm. b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní   
        a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Názov organizácie:   Mesto Šaľa 
Sídlo organizácie:   Nám. Svätej Trojiceč.7, 927 15 Šaľa 
Štatutárny zástupca:   Martin Alföldi, primátor mesta 
Kontaktná osoba  
pre technické veci: Ing. Elena Matajsová, MsÚ Šaľa, referát územného rozvoja a 

výstavby 
Kontaktná osoba 
pre verejné obstarávanie: Margita Simighová, MsÚ Šaľa, referát právny a verejného 

obstarávania 
IČO:     00306185 
Telef./fax:    031/7705981-4,      031/7706021 
e-mail:     mesto@sala.sk,  
 
2. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo – uchádzač ako súčasť ponuky predloží návrh zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obch. 
zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien. 

 
3. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, 
projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, jej dopracovanie a zapracovanie prípadných 
pripomienok z povoľovacieho procesu do úrovne projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Dom 
dôchodcov, Šaľa“, vypracovanie položkového rozpočtu a výkazu výmer: 
- príprava územia – asanácia existujúceho objektu materskej školy s príslušným technickým vybavením (v 
prípade využitia existujúceho objektu alebo jeho časti – adaptačné výkresy) 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia 
- hydrogeologický prieskum územia 
- návrh samotného objektu domu dôchodcov s lôžkovou časťou, s prevádzkovým a technickým zázemím 
- napojenie na inžinierske siete s podmienkou zásobovania objektu teplom a TÚV napojením na rozvody 
z centrálneho zdroja Centrálna kotolňa CK 31 na ul. Kvetnej, ako doplnkové zásobovane objektu teplom 
a TÚV je možné navrhnúť aj zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie 
- parkovacie miesta v nevyhnutnom počte na pozemku stavby 
- sadové úpravy – vytvorenie priestoru pre oddych klientov 
Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie vyjadrení k PD vydaniu k stavebného povoleniu od 
nasledovných správcov inžinierskych sietí  - ZsE a.s., SPP a.s., ZsVS a.s., MeT Šaľa spol. s r.o. a od 
nasledovných  orgánov štátnej správy – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre 
 
Predpokladaná hodnota: 45.000 Eur bez DPH 
Spoločný slovník obstarávania: 
71320000-7 – inžinierske projektovanie 



Doplňujúce informácie: 
- miesto stavby: Šaľa, ul. Nešporova 
- súčasný stav: na predmetnom pozemku je v súčasnosti umiestnená stavba bývalej materskej školy, ktorá  
  od školského roku 2008/2009 nie je využívaná a je prázdna, objekt je určený na asanáciu, alternatívne aj  
  na využitie pri výstavbe  
- požadovaná kapacita domova dôchodcov: cca 80 lôžok (požadované minimálne plošné štandardy – 8 m2  

   na 1 osobu v prípade dvoj- a viac lôžkových izieb, 10 m2 na 1 osôb v prípade jednolôžkových izieb) 
- povolený investičný náklad max. 30.000 Eur vrátane DPH /l lôžko  
 
Podrobnejšie v súťažných podkladoch.  
 
Stavba bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z nenávratných finančných 
prostriedkov EÚ v rámci Regionálneho operačného programu. 
 
4. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie do 17.12.2009 
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (s názvom jednostupňový projekt pre stavebné  
   povolenie a realizáciu stavby) do 18. januára 2010 
- zabezpečenie vyjadrení k PD pre stavebné povolenie od požadovaných správcov inžinierskych sietí do  
  dátumu stavebného konania  
- dopracovanie projektovej dokumentácie na úroveň realizačného projektu, výkaz výmer a rozpočet stavby  
  do 7 dní od dňa vydania stavebného povolenia najneskôr však do 15.02.2010 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
    Nie. 
 
6. Variantné riešenie: 
    Ano 
 
7. Poskytovanie súťažných podkladov:  
   Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne poštou alebo vyzdvihnúť osobne na adrese ako v  
   bode 1.na Mestskom úrade v Šali – referát právny a verejného obstarávania u p. Margity Simighovej  
   (031/7705981-4, kl. 114), prípadne na MsÚ Šaľa – OTČ, referát územného rozvoja a výstavby, u Ing.  
   Eleny Matajsovej (031/7705981-4 kl. 203, 0911551190) v  pracovných dňoch po vopred telefonicky  
   dohodnutom termíne: 
   v pracovných dňoch: od 02.12.2009 do 07.12.2009  
   v pracovnom čase: od 12.00 – 14.00 h. 
 
8. Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa. 
 
9. Lehota na predloženie ponúk:  do 14.12.2009 do 09.00 h. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. V 
prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského úradu v Šali. V 
prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky je rozhodujúci termín doručenia 
ponuky verejnému obstarávateľovi. 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene EURO. 
 
10. Otváranie ponúk: 14.12.2009 o 10,00 h v zasadacej miestnosti na 1. poschodí Mestského úradu v  
      Šali. 



Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 
Podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
11. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Šaľa. 
      Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové a preddavkové platby. 
      Podrobnosti o platobných podmienkach budú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 
      Osobné postavenie: 
      12.1. Doklad o oprávnení podnikať s predmetom podnikania oprávňujúcim poskytovať služby podľa  
               predmetu obstarávania (napr. projektovanie stavieb, projektové práce, projektová činnosť,  
               inžinierska činnosť v stavebníctve a pod.), postačuje neoverená fotokópia výpisu z obchodného  
               registra, resp. výpisu zo živnostenského registra alebo v prípade fyzickej osoby podnikajúcej na  
               základe osobitného predpisu – doklad o zapísaní v profesijnom zozname (osvedčenie  
               o autorizácii) 
     Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust.   
     § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov) 
 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
     1. najnižšia cena vrátane DPH 60% 
     2. návrh riešenia 40% 
     Podrobnejšie v súťažných podkladoch. 
 
14. Lehota viazanosti ponúk 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.12.2009. 
 
15. Iné informácie 
15.1. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť návrh zmluvy o dielo.  
15.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpísaním zmluvy o dielo rokovať s úspešným   
          uchádzačom o navrhnutých podmienkach.  
15.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková   
         cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
15.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z hodnotenia ponúk tie ponuky, ktoré budú  
          finančne prekračovať limity pre podprahové zákazky na dodanie tovarov podľa zákona č. 25/2006  
          Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
          predpisov. 
15.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a zrušiť  
          vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, že sa zmenia okolnosti za ktorých bolo  
          vyhlásené toto verejné obstarávanie - zverejnená táto výzva na predloženie ponuky. 
 
 
 
  
        Martin Alföldi 
        primátor mesta 
 
 
 
V Šali dňa 01. 12. 2009 


