
V Ý Z VA 
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 poskytnutie služieb 

s názvom 
„Údržba ihriska - Futbalový štadión Šaľa - Veča“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                           Mesto Šaľa 
Sídlo:       Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:      00306185 
Telefón:     031/7705981-4,+421 911550184, +421 911550185 
Fax:                     031/7706021 
Kontaktná osoba:          Mária Szabová – proces verejného obstarávania 
                                      Michal Jobbágy – špecifikácia predmetu zákazky 
e-mail:             szabova@sala.sk, jobbagy@sala.sk 
 

2.    Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
3.    Stručný opis predmetu zákazky a jeho obsah: Predmetom realizácie  
       zákazky sú činnosti pri údržbe hlavného ihriska futbalového štadióna na ulici  
       Nitrianskej č. 1, Šaľa - Veča. Celková výmera udržiavacej plochy je 18.720 m2. 
       Verejný obstarávateľ vyžaduje údržbu vykonávať pravidelne v intervale 2 x  
       týždenne, pričom práce musia byť prispôsobené požiadavkám futbalového klubu. 
       Údržba futbalového ihriska predstavuje – zber odpadu pred kosením (napr.  
       vyzbieranie odpadu), kosenie vretenovou kosačkou, zhrabanie a naloženie na  
       dopravný prostriedok, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na miesto určené  
       objednávateľom na vzdialenosť do 20 km. 

             Slovník spoločného obstarávania: 77320000-9 Údržba športových ihrísk 
 
4.    Kompletnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania 
 
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 
 
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  do 31.12.2011 

 
7. Elektronickej aukcia: 

Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní na účasť v elektronickej 
aukcii. Pozvánka bude obsahovať pravidlá ako i prihlášku do e-aukcie.  
 

8. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: dňa 24.8.2011 do 12.30 hod. 
Doručenie poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto výzvy, 
v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského 
úradu v Šali. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej 
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 Adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 



 Adresu uchádzača a označenie – „verejná súťaž – neotvárať“ 
 Označenie - heslo súťaže „Údržba ihriska - Futbalový štadión Šaľa - 

Veča“ 
             Jazyk ponuky: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
             Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
             Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.9.2011. 
 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
24.8.2011 o 12.30 hod. na Mestskom úrade v Šali. 
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, § 41 zákona 
o verejnom obstarávaní sa nepoužije (otváranie ponúk za účasti uchádzačov). 
 

10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby.  
Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

11. Podmienky 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.  
 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. 
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej 
aukcie. 
 

13. Ďalšie informácie: 
13.1. 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. 
13.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených  
          ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam  
          verejného obstarávateľa. 
13.3. 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 – v tejto  
          zverejnenej výzve na predloženie ponuky. 

 
V Šali dňa 16.8.2011 
                                                                                                                  Martin Alföldi 
                                                                                                                  primátor mesta 
 
 


