
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY 

Druh postupu Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Identifikátor verejného obstarávateľa (ID):        
Dátum doručenia oznámenia:                  
Dátum zverejnenia oznámenia:                 
Číslo spisu:                                
Kód ÚVO:                                

 Verejná súťaž  
 Užšia súťaž 
 Užšia súťaž so skrátenými lehotami 
 Rokovacie konanie so zverejnením 
 Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami 
 Súťažný dialóg 

 
Druh zákazky 

 Stavebné práce  
 Tovary 
 Služby 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

Úradný názov: Mesto Šaľa 
 

IČO:  00306185 

Poštová adresa: Námestie Svätej Trojice 1953/7 
 
 
Mesto/obec:  Šaľa 
 

PSČ: 927 15 

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7   
 
Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Elena Matajsová 

Telefón: 031/7705981   

E-mail: simighova@sala.sk 
 

Fax: 031/7706021 

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje)  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sala.sk 
 
 
Ďalšie informácie možno získať na  
 x už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: vyplňte prílohu A.I. 
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno 
získať na 
 x už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: vyplňte prílohu A.II. 
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na 
 x už uvedenú adresu a kontaktné miesto 

 iné miesto: vyplňte prílohu A.III. 

 



I.2. DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI 

I.2.1.   Druh verejného obstarávateľa 
 Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov 
 Štátna agentúra/úrad 

Regionálny alebo miestny orgán 
 Regionálna alebo miestna agentúra/úrad 
 Organizácia riadená verejným právom 
 Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia 
 Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): samostatný územný samosprávny a správny celok  SR  (v zmysle zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona  
  § 6 ods. 1 písm. a) zákona 

x  § 6 ods. 1 písm. b) zákona  
  § 6 ods. 1 písm. c) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. d) zákona 

 
  § 6 ods. 1 písm. e) zákona 
  § 7 zákona 
  Iný (špecifikujte):                                  

I.2.2.   Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
 Všeobecná štátna správa 
 Obrana 
 Verejný poriadok a bezpečnosť 
 Životné prostredie 
 Hospodárske a finančné záležitosti 
 Zdravotníctvo 

 
 Bývanie a občianska vybavenosť 
 Sociálna starostlivosť 
 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 Vzdelávanie 
 Iný predmet (špecifikujte): samospráva 

I.2.3 Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov                                     áno      nie x  

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Stavebný dozor – Domov dôchodcov Šaľa 
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb  
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby) 
a) Stavebné práce                            b) Tovary                                   c) Služby                                       
Uskutočňovanie stavebných prác 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie a uskutočňovanie 
stavebných prác 

Realizácia stavby akýmkoľvek 
spôsobom zodpovedajúcim 
požiadavkám verejného 
obstarávateľa  

 

 

 

 
 

 

Kúpa 

Lízing 

Prenájom 

Nákup na splátky 

Ich kombinácia  

 

 

 

 

 

Kategória služby číslo: 12 

(kategórie služieb číslo 1 – 16  
podľa prílohy č. 2 k zákonu) 

Hlavné stavenisko alebo miesto 
uskutočňovania stavebných prác:  

 
NUTS kód   

Hlavné miesto dodania tovarov: 
 
 
 
NUTS kód  

Hlavné miesto poskytovania služieb:
 
Šaľa                          
 
NUTS kód 023   

  



II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – výkonu činností 
stavebného dozoru a inžinierskych činností pri realizácii stavby „Domov dôchodcov, Šaľa“. Predmetom stavby je – 
výstavba objektu domova dôchodcov formou prestavby, nadstavby a prístavby k pôvodnému objektu materskej školy 
na ul. Nešporovej v Šali. Predpokladaný investičný náklad na realizáciu stavby je cca 2.300.000 Eur vrátane DPH. 
Stavba bude realizovaná z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Predpokladaný termín realizácie 
stavby: do 31.12.2012.  
 
 
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
Hlavný predmet            71315300-2 -        -  

Doplňujúce 
predmety  
 

  -        -  

-        -  

-        -  

-        -  

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých častí a opcií, ak sa uplatňujú): Výkon činností stavebného 
dozoru a inžinierskych činností pri realizácii stavby „Domov dôchodcov, Šaľa“ v rozsahu: 

- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka (montážneho) 
denníka, 

- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia 
dokumentácie dokončených častí diela, 

- odsúhlasenie prípadných dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela – stavebného objektu 
alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu realizácie a nezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky 
a zmeny projektu predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi, 

- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich 

predkladanie na likvidáciu objednávateľovi (potvrdenie mesačne vykonaných prác v zisťovacom protokole) 
- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 
- spolupráca spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu 

realizovaných prác s projektom, 
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných závad projektu, 
- sledovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich 

výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly), 
- sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo, 
- kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľov diela na nedodržanie 

termínov, 
- kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného  stanoviska 

mandantovi k prípadným naviac prácam zvyšujúcim cenu diela 
- organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minimálne v dvojtýždňových intervaloch a podľa potreby, 

spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, 
- účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných riadiacim orgánom pre ROP 
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavby alebo časti stavby 

a účasť pri preberacom konaní, 
- kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov, 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 
- spracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane prípravy dokladovej časti 
- účasť na kolaudačnom konaní, zastupovanie investora na kolaudačnom konaní, zabezpečenie právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia 
- poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celej záručnej doby, 

účinnosť spočíva v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutie písomného stanoviska 



mandantovi k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia. 
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo):  22.000,000                    Mena: Euro 
Predbežný časový harmonogram (ak je známy) na uplatnenie opcií 

v mesiacoch     alebo v dňoch  (od uzatvorenia zmluvy) 

Počet možných opakovaní (ak sú)     alebo rozpätie   od    do     

Predpokladané lehoty (ak sú známe) pre nasledujúce zákazky; v prípade opakovaných zákaziek na dodanie tovarov 

alebo poskytovanie služieb   v mesiacoch      alebo v dňoch  (od uzatvorenia zmluvy) 

 

II.3. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA 

Trvanie v mesiacoch  60  alebo v dňoch  (od uzatvorenia zmluvy) 

alebo začatie              / /  (dd/mm/rrrr)  

ukončenie                   / /  (dd/mm/rrrr) 

 

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti 

III.1.1. Osobné postavenie  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa§ 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní  a preukázať ich splnenie podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 
v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname 
podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia 
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie 
podmienok účasti spôsobom podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady uchádzačov so sídlom mimo 
územia Slovenskej  republiky musia byť predložené podľa § 19 ods. 3 zákona. 
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie:  -

 

 
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

§ 28 ods. 1 písm. g) zákona čo verejnom obstarávaní 
Preukáže ich predložením dokladu: 
Osvedčenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.(stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 
Zb. (o autorizovaných architektoch a stavebných 
inžinieroch) v znení neskorších  predpisov na výkon 
činností – stavebný dozor – pozemné stavby. – stačí 
neoverená fotokópia oprávnenia resp. osvedčenia 
s originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby 
a originálom pečiatky. 
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti 
môže uchádzač  využiť technické a odborné kapacity inej 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov   
(ak sa uplatňujú):  

 
 
 
 
 
 
 
 



osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade 
musí uchádzač preukázať verejnému obstarávateľovi, že 
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať 
s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. (napr. zmluva o budúcej zmluve, zmluva 
o spolupráci a pod.). Doklad bude predložený v origináli 
alebo v úradne osvedčenej fotokópii. 

 
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská                                  áno      nie  

Ak áno, odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie:                                

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

IV.1.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk (označte v príslušnom okienku) 
Najnižšia cena                                                           x  

alebo 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska    
           kritérií uvedených ďalej (kritériá vyhodnotenia ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo 

v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu) 

           kritérií určených v špecifikáciách vo výzve na predloženie ponúk alebo na účasť na rokovaniach, alebo 
                v súťažných podkladoch (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg) 
         Kritériá 

         1.                           

         2.                           

         3.                           

         4.                           

         5.                           

Relatívna váha 

           

           

           

           

           

Kritériá 

6.                            

7.                            

8.                            

9.                            

10.                           

Relatívna váha 

           

           

           

           

           
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia                                                                                              áno      nie  

Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii (ak sa uplatňuje): Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači 
vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Pozvánka bude obsahovať pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom  
e-aukcie bude celková cena s DPH.  

 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): nie je 
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov  

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom  
Dátum 04/07/2011         (dd/mm/rrrr)                                                                           Čas: 10,00 hod. 



Úhrada za súťažné podklady                                                                                                            áno      nie  

Ak áno, cena (uveďte len číslo): -    Mena: EUR 

Podmienky a spôsob úhrady:  
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk: 
 
Dátum 18/07/2011         (dd/mm/rrrr)                                                                           Čas: 10,00 hod. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk  
Dátum 18/07/2011 (dd/mm/rrrr)                                                                          Čas: 14,30 hod.  

Miesto (ak sa uplatňuje): Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa to uplatňuje): Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 
41 sa nepoužije. 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ                                   áno       nie   
Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Regionálny operačný program – 
Prioritná os 2 – Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a  sociálnej kurately, Opatrenie č. 2.1 
Infraštruktúra sociálnych  služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, kód výzvy: ROP-2.1c-2010/02. 
VI.2. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii):  
1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
2) Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom prehliadnuť projektovú dokumentáciu stavby, kontaktná osoba je Ing. 
Elena Matajsová, referát územného rozvoja a výstavby MsÚ Šaľa (č.t. 0911551190, 031-7705981, kl. 203). 
3) Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Šaľa, a to na základe vystavenej faktúry v mesačných 
intervaloch, lehota splatnosti je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
4) Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu uvedenú v bode I.1 a musia byť doručené v lehote podľa 
bodu IV.3.4. Obálka  musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Podprahová zákazka  – Stavebný dozor – Domov dôchodcov“.  Na vonkajšej strane obálke uchádzač taktiež uvedie 
názov/obchodné meno a sídlo/adresu uchádzača. 
5) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a v jednej fotokópii.  
6) Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Pozvánka bude obsahovať 
pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie. Predmetom  e-aukcie bude celková cena s DPH. 
7) Plnenie zmluvy je podmienené schválením procesu verejného obstarávania MPaRV SR na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na stavbu „Domov dôchodcov Šaľa“.  
8) Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po schválení zmluvy mestským zastupiteľstvom. 
9) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepodpísania zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom 
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby odstúpiť od uzatvorenej mandátnej zmluvy a to bez nárokov 
mandatára na kompenzácie v akejkoľvek forme za odstúpenie a neplnenie predmetu zmluvy. 
10) Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť: 

 návrh mandátnej zmluvy v dvoch originálnych vyhotoveniach, podpísaný štatutárnym zástupcom a opatrený 
pečiatkou, návrh zmluvy musí byť vyhotovený v súlade s podmienkami uvedenými v týchto súťažných 
podkladoch. V prípade skupiny dodávateľov bude návrh zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom 
povereného člena skupiny na zastupovanie, konanie v mene skupiny. 

 Čestné vyhlásenie uchádzača, že predložená ponuka je záväzná v lehote viazanosti ponúk do 31. 12. 2011 
vrátane a uchádzač súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa. 

 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. 

 Čestné vyhlásenia  uchádzača  budú  predložené  v origináli resp. v úradne osvedčenej fotokópii a budú 
podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo plnou mocou poverenou osobou na jeho zastupovanie, 
v prípade skupiny dodávateľov poverenou osobou na zastupovanie skupiny. V prípade podpísania čestných 



vyhlásení poverenou osobou, je požiadavka, aby súčasťou ponuky bola aj plná moc na zastupovanie 
štatutárneho zástupcu s prijatím plnej moci poverenou osobou, toto predložiť v origináli alebo v úradne 
osvedčenej fotokópii. 

11) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková cena nebude 
vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 21/06/2011 (dd/mm/rrrr) 

 

 


