
05119 - WYT

Vestník č. 132/2011 - 8.7.2011

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Šaľa  

IČO: 00306185  

Poštová adresa: Nám. Sv. Trojice 7  

PSČ: 92715  

Mesto/obec: Šaľa  

Štát: Slovenská republika  

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7  

Kontaktná osoba: Margita Simighová  

Telefón: +421 317705981  

Fax: +421 317706021  

E-mail: mesto@sala.sk  

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sala.sk  

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Iný verejný obstarávateľ

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. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1. Opis

II.1.1.
Názov zákazky 
Domov dôchodcov špeciálne prístroje

II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov: 
Šaľa

c) Služby

NUTS kód:

SK023.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich služieb (doprava, montáž, návod 
na obsluhu aj so zaučením personálu a v prípade potreby prvotné ošetrenie a vyčistenie.) 
pre Domov dôchodcov Šaľa špeciálne prístroje. Projekt interiéru rieši okrem zariadenie 
izieb, kancelárií, šatní, spoločných priestorov aj rehabilitačnú časť a ošetrovňu. Viac 
v súťažných podkladoch.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33100000-1. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 33150000-6, 37420000-8, 44411200-6. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Elektroliečebný prístroj 1 ks, Prístroj pre liečbu ultrazvukom 1 ks, Prístroj pre liečbu 
laserom 1 ks, Magnetoterapeutický prístroj s pulzným magnetickým poľom pre dvoch 
pacientov 1 ks, Parafínový kúpeľ s možnosťou aplikácie rašelinových zábalov + Stolík 
s odkladacou plochou 1 ks, Prístrojový stolík zdravotnícky dvojdielny na kolieskach 
so zásuvkou 2 ks, Telocvičňa Žinenka, syntetická koža 8 ks, Rebrina 8 ks, Vírivá vaňa + 
podvodná masáž so základným elektrickým ovládaním, sprcha 2 ks.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 19200,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, 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

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
nevyžaduje sa.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona čo verejnom obstarávaní Preukáže ich predložením týchto 
dokladov: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (2008, 2009, 2010) 
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ 
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba 
ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením 
uchádzača o ich dodaní. Zoznam bude predložený v origináli alebo úradne osvedčenej 
fotokópii a podpísaný bude štatutárnym zástupcom uchádzača. Na preukázanie technickej 
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 s kapacitami osoby, 
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. (napr. prísľub na konkrétne kapacity, zmluva o budúcej zmluve, zmluva 
o spolupráci a pod.). Doklad bude predložený v origináli alebo v úradne osvedčenej 
fotokópii.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): 
Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 3 uspokojivých referencií o dodaní tovaru 
v stanovenom období, každá v hodnote min. 15.000,00 eur bez DPH.

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

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.
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IV.1.2.
Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
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: 18. 7. 2011. Čas: 10.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 8. 8. 2011. Čas: 10.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 8. 8. 2011. Čas: 13.00 h. 

Miesto: 
Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: 
Nakoľko sa použije elektronická aukcia, § 41 sa nepoužije.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

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 
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 požaduje predloženie ponuky v jednom 
originálnom vyhotovení a v jednej fotokópii. 3) Plnenie zmluvy je podmienené schválením 
procesu verejného obstarávania MPaRV SR na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu 
Domov dôchodcov Šaľa. 4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepodpísania 
zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby 
odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a to bez nárokov predávajúceho na kompenzácie 
v akejkoľvek forme za odstúpenie a neplnenie predmetu zmluvy. 5) Verejný obstarávateľ je 
oprávnený uzatvoriť zmluvu až po schválení zmluvy mestským zastupiteľstvom. 6) Verejný 
obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť: návrh kúpnej zmluvy podpísaný 
štatutárnym zástupcom a opatrený pečiatkou, návrh zmluvy musí byť vyhotovený v súlade 
s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. Čestné vyhlásenie uchádzača, že 
predložená ponuka je záväzná v lehote viazanosti ponúk do 31. 10. 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 podpísané uchádzačom a budú predložené 
v origináli resp. v úradne osvedčenej fotokópii. 7) 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. Úspešný uchádzač 
predloží verejnému obstarávateľovi novú cenovú špecifikáciu dodávaného tovaru do 2 
pracovných dní od ukončenia e-aukcie. 8) 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 
7. 7. 2011
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