
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 
„Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“ 

 
 

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, mobil: 0911551190, 
     e‐mail:       matajsová@sala.sk   
     vo veciach podmienok  
     verejného obstarávania:  Margita Simighová, referát právny a ver. obstarávania MsÚ 
     kontakt tel.:      031/7705981, 
     e‐mail:      simighova@sala.sk.                   
       
 
2. Typ zmluvy:  
     Zmluva o dielo podľa Obchodného  zákonníka  –  zákona  č. 513/1991  Zb.  v platnom  znení. Návrh  
     zmluvy je povinnou prílohou ponuky. 
 
     Slovník spoločného obstarávania: 
     hlavný predmet: 
     hlavný slovník:  
     45236110‐4 – stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 
     doplňujúce predmety:  
     hlavný slovník:   
     45316100‐6 – inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. 
         
 
3. Predmet zákazky: 
  Zhotovenie  diela  v  rozsahu  realizácie  stavebných  prác  podľa  výkazu  výmer,  projektovej    
    dokumentácie  –  technická  správa,  situácia,  rezy.  Ďalej  je  predmetom  zákazky  vypracovanie  PD  
   a realizácia osvetlenia ihriska.  

Súčasťou  predmetu  obstarávania  je  spracovanie  PD  skutočného  vyhotovenia  stavby  formou  
zakreslenia  prípadných  zmien  počas  realizácie  stavby  do  projektovej  dokumentácie  a overenie  
zodpovedným stavbyvedúcim. 

      Podrobnosti v súťažných podkladoch. 
      Predpokladaná hodnota zákazky: 359.000,‐ eur bez DPH. 
 
4. Možnosť predloženia ponuky:  
     Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
       
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 



6. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  
     3 mesiace, predpokladaný  termín  začiatok marec/apríl  2011  – ukončenie máj/jún  2011, presný  
     termín začiatku realizácie bude podmienený vhodnými poveternostnými podmienkami. 
 
7. Poskytovanie súťažných podkladov: 
     Žiadosť o súťažné podklady  je nutné adresovať na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Žiadosť   
     o súťažné  podklady  môže  záujemca  podať  poštovou  zásielkou,  faxom,  e‐mailom,  osobným  
     doručením žiadosti do podateľne Mestského úradu v Šali v pracovných dňoch.  
     Verejný obstarávateľ v lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súťažné  
     podklady  tieto  poskytne  záujemcom.  Pre  osobné  vyzdvihnutie  si  súťažných  podkladov  je  nutné    
     vopred  telefonicky dohodnúť  termín prevzatia súťažných podkladov u p. Margity Simighovej,  č.t.  
     031/7705981‐4 kl.114, u Ing. Elena Matajsovej č.t. 031/7705981‐4 kl. 203, 0911551190:  
     v pracovných dňoch:  do 08. 10. 2010 do 11.00 h   
     v pracovnom čase: od 08.00 h – 14.00 h. 
               
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
     a) dňa 26. októbra 2010 do 11.00 h. 
     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 27. 10. 2010 o 13.00 h na adrese uvedenej v bode 1.  
    tejto výzvy v zasadacej miestnosti na prízemí budovy bez účasti uchádzačov.  
     
10. Podmienky  financovania:  
       Predmet  zákazky  bude  financovaný  z vlastných  prostriedkov  verejného  obstarávateľa.  
       Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové a preddavkové platby. 
       Podrobnosti o platobných podmienkach budú 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: 
                 Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  
                 predložením dokladov podľa § 26 ods. 2,  resp. ods. 3 a 4  zákona o verejnom obstarávaní  
                 v originálnom  vyhotovení  alebo  ako  úradne  overené  fotokópie  týchto  dokladov;  alebo  
                predložením potvrdenia úradu podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní.  
                 Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti týkajúcich sa  
                 osobného  postavenia  skupina  preukazuje  za  každého  člena  skupiny  osobitne  s výnimkou  
                splnenia podmienky účasti podľa §26 ods. 1 písm. f), ktorú preukazuje príslušný člen skupiny   
                 len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V doklade preukazujúcom  
                vytvorenie skupiny bude predmet zákazky rozdelený na časti, bude z neho zrejmé, ktorú časť  
                zákazky budú zabezpečovať jednotliví členovia skupiny.   
                 Doklady  uchádzačov  so  sídlom mimo  územia  Slovenskej  republiky musia  byť  predložené  
               podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
       11.2 Technická alebo odborná spôsobilosť: 
                 11.2.1 Zoznam zákaziek – zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru                      
                                 uskutočnených  za  predchádzajúcich  5  rokov    2005,  2006,  2007,  2008,  2009.   
                                 Zoznam  bude  doplnený  potvrdeniami  o uspokojivom  vykonaní  stavebných  prác  
                                 s uvedením  cien, miest  a lehôt  uskutočnenia  prác  a zhodnotenia  uskutočnených  
                                 prác  podľa  obchodných  podmienok  v súlade  s  ust.  §  28  ods.  1  písm.  b)  zákona   
                                 o verejnom  obstarávaní.  Za  stavby  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  sú  



                                 považované  inžinierske  stavby  podľa  zákona  č.  50/1976  Zb.  –  stavebný  zákon  
                                 v znení neskorších predpisov  ‐ §43a ods. 3 písm. o) – nekryté  športové  ihriská –  
                                 konkrétne futbalové  ihriská s povrchom z umelej trávy 3. generácie  ‐ novostavby,  
                                 rekonštrukcie,  stavebné  úpravy  a pod.    Potvrdenia  budú  obsahovať  informáciu  
                                 o mene a kontakte osoby, u ktorej je možné overiť správnosť údajov na potvrdení.   
                                 Súčasťou zoznamu zákaziek bude v prípade uvedenia cien zákaziek v inej mene ako  
                                 je euro aj prepočet na euro podľa kurzu ECB k 31.12. príslušného roka ukončenia  
                              stavby.  
                                 Zoznam zákaziek bude predložený v origináli alebo v  úradne osvedčenej fotokópii.  
                                 Potvrdenia  o uspokojivom  vykonaní  stavebných  prác  môže  uchádzač  predložiť          
                                 v  origináli  alebo  v   úradne  osvedčenej  fotokópii  alebo  v úradne  neosvedčenej  
                              fotokópii. 
                              Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
                                 Verejný  obstarávateľ  požaduje  minimálne  5  uspokojivých  referencií  o stavbách  
                                 v stanovenom období. Uvedených 5 referenčných stavieb musí byť o rozlohe min.  
                                 7.140  m2,  pričom  minimálne  3  z nich  musia  byť  futbalové  ihriská  realizované  
                                 s monofilamentným  typom  vlákna  s výškou  vlasu  6  cm.  Hodnota  každej  
                              referenčnej  zákazky musí byť minimálne 350.000,‐‐ eur s DPH. 
                 11.2.2  Údaje  o strojovom  a technickom  vybavení,  ktoré  má  uchádzač  k dispozícii  na  
                                uskutočnenie stavebný prác.  Je požiadavka verejného obstarávateľa preukázať, že  
                                uchádzač  má  reálne  k dispozícii  zariadenie  pre  rovnomerné  zasypanie  umelého  
                              trávnika kremičitým pieskom a gumovým granulátom. 
                              Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
                                 Verejný  obstarávateľ  požaduje  preukázať,  že  uchádzač  má  k dispozícii  min.  1  
                                 zariadenie  pre  rovnomerné  zasypanie  umelého  trávnika  kremičitým  pieskom  
                              a gumovým granulátom. 
                 11.2.3   Vzorky, opis alebo fotografie, vyhlásenia o zhode a doplňujúcich podkladoch k nim,  
                                 certifikáty  vydané  autorizovanými  alebo  notifikovanými  osobami  Európskymi  
                                 spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na  
                                 preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami – v súlade  
                                 s ust. § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní – ide o konkrétny výrobok  
                              – umelý trávnik navrhnutý v ponuke uchádzača.  
                                 Doklad uchádzač môže predložiť v origináli alebo v   úradne osvedčenej  fotokópii  
                              alebo v úradne neosvedčenej fotokópii. 
                              Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
                                 Verejný  obstarávateľ  požaduje  preukázať,  že  uchádzačom  v ponuke  navrhnutý  
                              výrobok spĺňa technické podmienky a špecifikácie podľa súťažných podkladov. 
                 11.2.4  Certifikát ISO 9001:2000 – systém riadenia kvality, resp. opis opatrení uchádzača na  
                                zabezpečenie kvality v oblasti stavebníctva (alebo ekvivalent certifikátu podľa práva  
                                platného  v členských  krajinách  EÚ)  ‐  v súlade  s ust.  §  29  zákona  o verejnom  
                             obstarávaní. 
                             Certifikát bude predložený v origináli alebo v  úradne osvedčenej fotokópii. 
                 Na preukázanie  technickej  spôsobilosti alebo odbornej  spôsobilosti môže uchádzač využiť   
                 technické a odborné kapacity  inej osoby bez ohľadu na  ich právny vzťah, v tomto prípade  
                musí uchádzač preukázať verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne  
                 disponovať  so  zdrojmi  osoby,  ktorej  spôsobilosť  využíva  na  preukázanie  technickej  
                spôsobilosti a odbornej spôsobilosti.  
                                
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  spolu  
      s potvrdeným Protokolom o účasti do 2 pracovných dní od ukončenia e‐aukcie. 
 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. 12. 2010. 
 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
  15.1 Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť: 
           15.1.1  návrh  zmluvy  o dielo  podpísaný  štatutárnym  zástupcom  a opatrený  pečiatkou,  návrh  
                         zmluvy  musí  byť  vyhotovený  v   súlade  s   podmienkami  uvedenými  v súťažných                
                       podkladoch. 
           15.1.2  Čestné  vyhlásenie  uchádzača,  že  predložená  ponuka  je  záväzná  v lehote  viazanosti  
                        ponúk a uchádzač súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa. 
           15.1.3  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. 
            15.1.6  Čestné  vyhlásenia    uchádzača    budú    podpísané    uchádzačom  a   budú  predložené   
                        v origináli resp. v úradne osvedčenej fotokópii. 
 
  15.2  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.  
 
  15.3 O návrhu zmluvy si verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom vyhradzuje právo rokovať  po  
           vyhodnotení súťažných ponúk.  
  
  15.4 Návrh zmluvy o dielo predložený úspešným uchádzačom bude pred podpisom predložený na  
           prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali. 
 
  15.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková  
           cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 
  15.6 Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo vylúčiť  z hodnotenia ponúk  tie ponuky, ktoré budú  
            finančne prekračovať  limity pre podprahové zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa  
           zákona o verejnom obstarávaní. 
 
  15.7  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. 
             
 
V Šali dňa 01. 10. 2010 
 
 
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 


