
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 
 „Ozvučenie cintorína Šaľa“ 

 
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 – proces verejného obstarávania 

        Jaroslav Rácz ‐ technická špecifikácia (č.t.: 0911608398) 
e‐mail:      simighova@sala.sk     
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: mestský cintorín Šaľa, k. ú. Šaľa,  parcela KN C č. 1586/1. 
 

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 odo dňa účinnosti kúpnej 
zmluvy. 
 

7. Stručný  opis  zákazky:  Dodanie  tovaru  a súvisiacich  služieb(doprava,  montáž,  inštalácia, 
náter) „Ozvučenie cintorína Šaľa“ podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu: 
Reproduktor vnútorný – ozvučenie obradnej miestnosti – 4 ks 
Projekčný reproduktor – 4 ks 
Tlakový reproduktor – 28 ks 
Rozhlasová ústredňa – 1 ks 
Mikrofón prenosný – 2 ks 
Stĺpy – 30 ks 
Kábel – 550 m. 
Viac v súťažných podkladoch. 
Slovník spoločného obstarávania:  
32342410‐9, 32342300‐5, 32342420‐2, 44144000‐1, 44321000‐6, 45442121‐1, 51313000‐9. 
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.300,‐‐ eur bez DPH. 
 

8. 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. 



Doklady  uchádzačov  so  sídlom mimo  územia  Slovenskej    republiky musia  byť  predložené 
podľa § 19 ods. 3 zákona.  
 

9. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne poštou, elektronickými prostriedkami 
(e‐mailom)  alebo  osobne  vyzdvihnúť  na  adrese  ako  v bode  1.  u Ing.  Boženy  Tóthovej,  č.t. 
031/7705981 po vopred telefonicky dohodnutom termíne: 
v pracovných dňoch do 29. 06. 2011  
v pracovnom čase od 8.00 – 15.00 h. 
Spôsob prevzatia: osobne alebo zaslanie poštou. 

 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) 06. 07. 2011 do 10.00 h  
b)  doručenie  prostredníctvom  poštovej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v bode  1.  tejto  výzvy  
     alebo osobne na  tú  istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí  
     obsahovať: 

 adresu verejného obstarávateľa, 

 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 

 označenie: „zákazka s nízkou hodnotou neotvárať“  

 heslo súťaže: „Ozvučenie cintorína Šaľa“ 
c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 
 
 Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. 08. 2011 

 
11. Podmienky otvárania ponúk: 
11.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 06. 07. 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). 

 
12. Podmienky financovania: 

Predmet  zákazky  bude  financovaný  z vlastných  zdrojov  verejného  obstarávateľa.  Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Predávajúci vyhotoví faktúry na dve 
splátky, a to:  ‐  1. splátka v r.2011 (50% ceny) 
                            ‐ 2. splátka v r.2012 (50% ceny) 
Splatnosť faktúr 90 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi. 
       

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. 

Po  úplnom  vyhodnotení  ponúk  budú  uchádzači,  ktorých  cenové  ponuky  neboli  vylúčené 
vyzvaní  na  predloženie  nových  cien  elektronickými  prostriedkami  v zmysle    §  43  ods.  7 
zákona o verejnom obstarávaní. 
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie. 
 

14. 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 Verejný obstarávateľ odporúča  záujemcom vykonať obhliadku miesta. Termín obhliadky 
možno  dohodnúť  vopred  telefonicky  u správcu  cintorína  p.  Emílii  Mitríkovej,  č.  t. 
0911653125. 



14.3 Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu  z predložených  ponúk,  ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 

14.4 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 týchto  súťažných  
podkladoch.  Súčasťou  návrhu  zmluvy  bude  príloha  –  špecifikácia  dodaného  tovaru 
podľa jednotlivých položiek. 

 Čestné  vyhlásenie  uchádzača,  že  predložená  ponuka  je  záväzná  v lehote  viazanosti   
ponúk  do  31.8.2011  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 budú podpísané uchádzačom 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. 

 Opis ‐ technickú špecifikáciu dodaného tovaru. 

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

V Šali dňa 23. 06. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 

 


