
V ý z v a 
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 

podľa § 99 až 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky 
„Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“ 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:      Mesto Šaľa 
    Sídlo:      Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
    Štatutárny zástupca:  Martin Alföldi, primátor mesta 
    IČO:        00306185 
    Telefón:      031/7705981‐4 
    Fax:        031/7706021 
    Kontaktná osoba  
    vo veciach technických:  Ing. Elena Matajsová, referát územného rozvoja a výstavby MsÚ  
    kontakt tel.:     031/7705981‐4  kl.  203,  mobil:  0911551190,  e‐mail:  
            matajsová@sala.sk   
    vo veciach podmienok  
    verejného obstarávania:  Margita Simighová, referát právny a ver. obstarávania MsÚ 
    kontakt tel.:     031/7705981‐4 kl. 114, e‐mail: simighova@sala.sk.                   
       
 
2.  Typ  zmluvy:  Zmluva  o dielo  podľa  §  536  a nasl.  Obchodného  zákonníka  –  zákona  č.   
     513/1991  Zb.  v platnom  znení,  predmetom  ktorej  budú  stavebné  práce  realizované  
     v rámci rekonštrukcie a modernizácie Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali.  
     Slovník spoločného obstarávania: 
        hlavný predmet: 
        hlavný slovník: 45212330‐8 – stavebné práce na knižniciach 
         doplňujúce predmety:  
         hlavný slovník:   
        45261300‐7 – klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov 
        45261400‐8 – oplechovanie 
        45261410‐1 – strešné izolačné práce 
        45261910‐6 – opravy striech 
        45262210‐6 – základové práce 
        45262500‐6 – murovanie a murárske práce 
        45311200‐2 – elektroinštalačné práce v neobytných budovách 
        45312311‐0 – inštalovanie bleskozvodov 
        45313100‐5 – inštalovanie výťahov 
        45321000‐3 – tepelnoizolačné práce 
        45330000‐9 – kanalizačné a sanitárne práce 
        45331210‐1 – inštalovanie ventilácie 
        45421100‐5 – montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 
        45421143‐8 – montáž roliet 
        45421140‐7 – montáž kovových stolárskych výrobkov okrem dverí a okien 



        45421150‐0 – inštalovanie nekovových stolárskych výrobkov 
        45430000‐0 – obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín 
        45442100‐8 – maliarske a natieračské práce 
        39141100‐3 – police 
        39151100‐6 – regály 
        39172100‐9 – obslužné pulty. 
 
3. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky (stručný opis predmetu obstarávania): 
    Názov stavby:  Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali 
    Charakter stavby:  Rekonštrukcia 
    Miesto stavby:  Mesto Šaľa, ul. Hlavná súp. číslo 15, k.ú.: Šaľa, parcela č. 890/7 
    Investor:    mesto Šaľa 
    Predmet  zákazky  je  kombináciou  dvojpodlažnej  a jednopodlažnej  budovy  bez  
    podpivničenia. Objekt má plochú strechu. Do objektu sa vstupuje z rozptylovej plochy zo  
    SV  strany  budovy.  Vstup  je  prekrytý  sklenenou  zavesenou  markízou.  Navrhované  
    rekonštrukčné  zásahy  zahŕňajú preriešenie vnútornej dispozície, vytvorenie hygienických  
    zariadení  pre  návštevníkov,  vytvorenie  čitárne,  vybúranie  existujúcich  priečok  a návrh  
    nových,  znížený  podhľad  v   niektorých  miestnostiach,  osadenie  osobného  výťahu,  
    zateplenie  certifikovaným  kontaktným  aj  odvetraným  zatepľovacím  systémom,  opravu  
    strechy  s následným  zateplením,  výmenu  klampiarskych  konštrukcií – oplechovanie  atík,  
    výmenu okien  za hliníkové, odstránenie vlhnutia muriva,  rekonštrukciu elektroinštalácie,  
    vyregulovanie  sústavy  ústredného  kúrenia  a termostatizáciu.  Predmetom  zákazky  je  aj  
    dodanie s osadením pevne zabudovaného vybavenia objektu. 
    Predpokladaná hodnota zákazky: 238.000,00 eur bez DPH. 
    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:  
    jún 2010 – august 2010. 
 
7. Poskytovanie súťažných podkladov a úhrada za SP: 
    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)  v pracovných  dňoch  po  vopred  
    telefonicky dohodnutom termíne:     
    v pracovných dňoch: od 24. 03. 2010 do 31. 03. 2010 do 11.00 h   
    v pracovnom  čase:  od  08.00  h  –  14.00  h.  Cena:  100,00  eur  (možno  zaplatiť  priamo  
    v pokladni na MsÚ v Šali) 
               
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
     a) dňa 19. apríla 2010 do 10.00 hod. 
     b) doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy a osobne na tú istú adresu, 
     c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 



9. Podmienky otvárania ponúk: 
    Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 19. 04. 2010 o 14.00 h.  
     
10. Podmienky  financovania:  
      Predmet  zákazky  bude  financovaný  z finančných  prostriedkov  pridelených  verejnému  
      obstarávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov. Finančné plnenie zmluvnej ceny  
      sa  bude  realizovať  v eur  pričom  lehota  splatnosti  faktúr  bude  minimálne  60  dní.   
      Podmienky  financovania  a platobné  dojednania  budú  podrobne  uvedené  v súťažných  
      podkladoch.    
    
11. Podmienky účasti uchádzačov 
      Verejný  obstarávateľ  v súlade  s  §  99,  ods.  1,  písm.  b)  zákona  o verejnom  obstarávaní  
      vyžaduje na splnenie podmienok účasti nasledovné: 

  11.1 Osobné postavenie: 
              Doklad  v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (napr.realizácia  
             stavieb a ich zmien, vykonávanie stavieb pozemných, vykonávanie stavieb bytových,  
             občianskej  vybavenosti,  priemyselných  a  pod.).  Doklad  bude  predložený  v origináli  
             alebo v úradne osvedčenej fotokópii.   
             Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre  verejné obstarávanie  
             vydaného podľa ust. § 133 zák. č. 25/2006 Z. z. 
 
             Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej  republike a krajina  jeho sídla nevydáva doklad   
             uvedený  v odseku  2  písm.  e)  alebo  nevydáva  ani  rovnocenné  doklady, možno  ich  
             nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
 
             Ak má uchádzač 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  pôvod  
             alebo v krajine sídla uchádzača.      
      
      Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
      a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11.1. 
     b) Návrh  zmluvy o dielo podpísaný  štatutárnym  zástupcom a opatrený pečiatkou, návrh  
          zmluvy  musí  byť  vyhotovený  v   súlade  s   podmienkami  uvedenými  v  súťažných  
          podkladoch. 
     c)  Čestné  vyhlásenie  uchádzača,  že  predložená  ponuka  je  záväzná  v lehote  viazanosti  
          ponúk a uchádzač súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa. 
     d) Čestné vyhlásenie   uchádzača   o pravdivosti   a   úplnosti   všetkých dokladov a   údajov  
          uvedených  v ponuke,  že predkladá  iba  jednu ponuku  a nie  je  v zadávaní predmetnej  
          zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
     e) Čestné vyhlásenie uchádzača, že projektovú dokumentáciu stavby v prílohe k  súťažným  
          podkladom  preštudoval  a   ocenil  celý  rozsah  stavby  v   súlade  s   projektovou  
          dokumentáciou a cenu prípadných  chýbajúcich položiek doplnil a zahrnul do  celkovej  
          ceny diely – do položiek podľa priloženého výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných  
          podkladov. 



     f)  Čestné  vyhlásenie  uchádzača,  že  pri  vypracovaní  ponuky  vzal  do  úvahy  povinnosti  
          týkajúce  sa ochrany  životného prostredia platných v mieste uskutočnenia  stavebných  
          prác  a  ustanovení  vo  všeobecne  záväzných  nariadeniach  verejného  obstarávateľa  –  
          mesta Šaľa, ktoré sú k dispozícii na Mestskom úrade v Šali a na internetových stránkach  
          mesta www.sala.sk. 
     g) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s  podmienkami uvedenými v časti obchodných  
          podmienok – čl. XII – odstúpenie od zmluvy. 
     h)  Čestné    vyhlásenie   uchádzača,      že    súhlasí  s  poskytnutím    celej    súťažnej   ponuky  
          Ministerstvu  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR,  ako  riadiacemu  orgánu  pre  
          Regionálny operačný program pre kontrolu procesu verejného obstarávania a súhlasí  
          s tým, že MVaRR SR má právo ponechať si ktorúkoľvek časť súťažnej ponuky, prípadne  
          jej fotokópiu pre služobné potreby. 
     i) Čestné vyhlásenia uchádzača budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a budú  
          predložené v origináli resp. v úradne osvedčenej fotokópii. 
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      ‐ najnižšia cena vrátane DPH. 
 
13. Použije sa elektronická aukcia: 
      Áno. 
      Uchádzači,  ktorí  splnili  podmienky  účasti,  budú  vyzvaní  na  účasť  v elektronickej  aukcii.  
      Pozvánka bude obsahovať pravidlá ako i prihlášku do e‐aukcie. Predmetom e‐aukcie bude  
      celková cena bez DPH. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi nový výkaz  
      výmer do 2 pracovných dní od ukončenia e‐aukcie. 
 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30. 06. 2010. 
 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
  15.1 Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo neprijať ani  jednu ponuku v prípade,  že  sa  
           v lehote  viazanosti  zmenia podmienky  za  ktorých bola  vyhlásená  verejná  súťaž  (§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. 
  15.2  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. 
  15.3 V prípade  zrušenia  súťaže  z dôvodov uvedených  v § 46 ods. 1 písm. b) a  c)  zákona  
           o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať podľa §  
           58  písm.  a)  zákona  o verejnom  obstarávaní  v  prípade,  že  ani  jedna  z predložených  
           ponúk  nezodpovedá  požiadavkám  verejného  obstarávateľa  podľa  §  34  a  uchádzač  
           alebo  záujemca neuplatní  žiadosť o nápravu a námietku v  zákonom  stanovej  lehote,  
           alebo verejný obstarávateľ nedostane ani  jednu ponuku, potom verejné obstarávanie  
           bude  zrušené a verejný obstarávateľ použije na uzatvorenie verejnej  zákazky postup  
           rokovacieho konania bez zverejnenia. 



  15.4  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu  z predložených  ponúk  
           v prípade,  že  ponuka  vyhodnotená  ako  úspešná  bude  finančne  prekračovať  výšku  
           schváleného projektu podľa žiadosti o získanie NFP a to v časti týkajúcej sa predmetu  
           obstarávania. 
  15.5  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 kontaktnej  osoby  vo  veciach  
           technických, Ing. Eleny Matajsovej podľa bodu 1. tejto výzvy.  
 
 
V Šali dňa 23. 03. 2010 
 
 
 
                                                                                                                         Martin Alföldi 
                                                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
Výzva zverejnená na internetovej stránke dňa 23. 03. 2010 od 14.00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


