
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou realizovaná prostredníctvom elektronickej aukcie) 
podľa § 102 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 a § 6 Smernice verejného 

obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru s názvom 
 „Domov dôchodcov Šaľa – výpočtová technika “ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:      Mesto Šaľa 
Sídlo:      Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:      00306185 
Telefón:    031/7705981‐4 
Fax:      031/7706021 
Kontaktná osoba:  Margita Simighová 
e‐mail:      simighova@sala.sk     
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: Šaľa, domov dôchodcov, ul. Nešporova. 
 

3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

4. Komplexnosť dodávky:                                                                                                              
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 
 

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
1 mesiac v závislosti od dokončenia stavebných prác. 
 

7. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky a súvisiacich služieb (doprava do miesta 
určenia, montáž a zaučenie) v rámci projektu na stavebné práce „Domov dôchodcov Šaľa“. 
7.1 PC zostava                  5 ks 
7.2 Čítačka kariet do jedálne so softwarom a počítačovou sieťou    1 ks 
 
V špecifikácii IKT sú dané požiadavky verejného obstarávateľa ako minimálne požiadavky. 
Viac v súťažných podkladoch. 
Slovník spoločného obstarávania:  
30213000‐5, 30232110‐8, 30233300‐4. 
Predpokladaná hodnota zákazky podľa projektu: 4.640,00 eur bez DPH. 

 
8. Podmienky účasti: 

Osobné  postavenie:  doklad  o oprávnení  dodávať  tovar  (originál,  alebo  úradne  osvedčená 
fotokópia).  
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov môže   splnenie podmienok účasti  týkajúce   sa 
osobného postavenia nahradiť potvrdením úradu  (úradne osvedčená fotokópia).   

Ak  uchádzač  nemá  sídlo  v Slovenskej  republike  a   krajina  jeho  sídla  nevydáva  doklad 
o oprávnení  dodávať  tovar  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.   
    

9. Podmienky na získanie súťažných podkladov: 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady   
Dátum: 09. 09. 2011 Čas: 13.00 h. 
 

10. Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
a)  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – osobné postavenie. 
b)  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. 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača, že predložená ponuka  je záväzná v lehote viazanosti do 31. 
10. 2011, a súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa. 

d)  Čestné vyhlásenia budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo plnou mocou 
poverenou  osobou  na  jeho  zastupovanie,  v prípade  skupiny  dodávateľov  poverenou 
osobou na zastupovanie skupiny  a bude predložené v origináli, resp. v úradne osvedčenej 
fotokópii. V prípade  podpísania  čestného  vyhlásenia  poverenou  osobou    je požiadavka, 
aby súčasťou ponuky bola aj plná moc na zastupovanie štatutárneho zástupcu s prijatím 
plnej moci poverenou osobou takisto v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.  

e)  Návrh na plnenie kritérií aj s technickou špecifikáciou dodanej výpočtovej techniky. 
f)   Návrh kúpnej zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou. 

Návrh  zmluvy  musí  byť  vyhotovený  v súlade  s podmienkami  uvedenými  v tejto  výzve 
a v súťažných podkladoch. 

g)  Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e‐ mail.  
 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 
a) Dátum: 16. 09. 2011 Čas: 10.00 h  
b) Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa  

                      označenie obálok: „zákazka s nízkou hodnotou neotvárať“ a heslo: „Domov dôchodcov  
                                                                                                                                    Šaľa – výpočtová technika“ 

 c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 
       

12. Podmienky otvárania ponúk: 
11.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 19. 09. 2011 o 13.00 h. 
11.2 Vzhľadom  k tomu,  že  verejný  obstarávateľ  použije  elektronickú  aukciu,  §  41  zákona 

o verejnom obstarávaní sa nepoužije  (otváranie ponúk za účasti uchádzačov a zaslanie 
zápisnice z otvárania ponúk). 

11.3 Výzva na účasť v e‐aukcii bude zaslaná súčasne všetkým uchádzačom, ktorých   ponuky 
splnili  podmienky  účasti  určené  verejným  obstarávateľom a ktorých  ponuky  splnili 
požiadavky verejného obstarávateľa. 

13. Podmienky financovania: 
Predmet  zákazky  bude  financovaný  z vlastných  zdrojov  verejného  obstarávateľa.  Splatnosť 
faktúr  90  dní  od  doručenia  verejnému  obstarávateľovi.  Verejný  obstarávateľ  neposkytne 
preddavkové, zálohové platby. 
       

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena. 
 



 
15. Ďalšie informácie: 

14.1 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. 

14.2 Zákazka  sa  týka  projektu: 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. 

14.3 Plnenie  zmluvy  je podmienené  schválením procesu verejného obstarávania MPaRV SR 
na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu „Domov dôchodcov Šaľa“. 

14.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby kúpna zmluva okrem iného obsahovala: 
1) Táto  zmluva  sa uzatvára na  základe    výsledku    elektronickej  aukcie uskutočnenej 

dňa    xx.  xx.  2011  v zmysle    §  43  ods.  12    zákona  25/2006    Z.  z.    o   verejnom  
obstarávaní    a o zmene  a  doplnení      niektorých    zákonov  v znení  neskorších 
predpisov. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup verejného 
obstarávania – verejnú súťaž – zákazka s nízkou hodnotou. 

2) Miesto a čas dodania: Domov dôchodcov, ul. Nešporova, Šaľa, v pracovných dňoch 
v čase od 8,00 do  14,00 h. v závislosti na dokončení stavebných prác realizovaných 
v rámci projektu „Domov dôchodcov Šaľa“   Presný dátum  sa dohodne  telefonicky 
týždeň pred dodaním tovaru. 

3) Túto  zmluvu  v zmysle  §  5a  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe 
k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o slobode 
informácií)  v platnom  znení  kupujúci  zverejní  na  svojom webovom  sídle.  Zmluva 
nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 

4) Zmluvné  strany  súhlasia  so  zverejnením  celej  zmluvy  vrátane  so  zverejnením 
a sprístupnením  ich osobných údajov  v rozsahu mena a priezviska   po  jej podpise 
oboma  zmluvnými  stranami  na  webovom  sídle  verejného  obstarávateľa 
(kupujúceho). 

5) Kupujúci  si  vyhradzuje  právo  odstúpiť  od  kúpnej  zmluvy  v prípade,  že  nebude 
schválený  proces  verejného  obstarávania  Ministerstvom  pôdohospodárstva 
a rozvoja  vidieka  SR  na  výber  zhotoviteľa  stavebných  prác  na  stavbu  „Domov 
dôchodcov  Šaľa“.  Predávajúci  súhlasí  s uvedeným  odstúpením  od  zmluvy  bez 
akejkoľvek sankcie, resp. náhrady škody voči kupujúcemu. 

6) Odstúpením od  zmluvy  z iného dôvodu ako  je uvedené v bode 9.1 kúpnej  zmluvy 
zanikajú  všetky  práva  a povinnosti  zmluvných  strán  vyplývajúce  z kúpnej  zmluvy, 
okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie. 

 
V Šali dňa 31. 08. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Ing. Jozef Mečiar                                                     
                                                                                                                     zástupca primátora mesta Šaľa 
                                                                                                              na základe Poverenia zo dňa 24. 8. 2011 
 


