
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu 

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 bodu 2. §3 

Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na zákazku s nízkou hodnotou pre verejné obstarávanie 
na dodanie tovaru s názvom  „šachové súpravy“ 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto Šaľa 
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO: 00306185 
Telefón: 031/7705985 
Fax: 031/7706021 
Kontaktná osoba: Ing. Eliška Vargová 
e-mail mesto@sala.sk 
 
2. Typ zmluvy:  
Záväzná objednávka (kúpna zmluva) 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 
4. Komplexnosť dodávky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 
 
5. Predmet zákazky 
Súťažné šachové súpravy pre zorganizovanie 4. ročníka šachového turnaja „Šalianska Veža“.  
 
6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Obstaranie šachových súprav (šachy + šachovnica) v počte 10  - 15 ks (limitovaný rozpočet 500 EUR) 
určených na 4. ročník šachového turnaja.  
Šachové súpravy (drevené resp. plastové) majú byť vhodné na profesionálnu a súťažnú hru 
s veľkosťou políčka min. 5 cm, výška kráľa min 8 cm. 
 
Slovník spoločného obstarávania: 
37461000-7 Stolné hry a vybavenie 
 
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
03.11.2010 
 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 25. októbra 2010 do 10.00 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese, 
c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený 
d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
- adresu uchádzača a označenie – „verejná súťaž - neotvárať“ 
- označenie- heslo súťaže „šachové súpravy“ 
e) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR. 
 
 
9. Vyhodnotenie ponúk: 
Dňa 25.10.2010 o 11.00 hod. na adrese Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 92715, Šaľa, Referát 
pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy - 2.poschodie č. d. 207 



 
10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu projektu spolufinancovaného z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na základe vystavenej faktúry po dodaní tovaru, lehota splatnosti je 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 
11.1 doklad o oprávnení dodávať tovar alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 
128 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z. z., (kópia) - originál alebo overená kópia sa bude vyžadovať len od 
víťazného uchádzača pred podpisom zmluvy) 
11.3 prospektový materiál ponúkaného tovaru – vyobrazenie ponúkaného tovaru, 
11.4 verejný obstarávateľ požaduje 24 mesačnú záruku na predmet zákazky. 
 
12. Kritéria na hodnotenie ponúk : 
Najnižšia cena vrátane DPH za jednu šachovú súpravu. V cenovej ponuke je nutné zohľadniť aj 
poštovné a balné. 
 
13. Obsah ponuky 
Ponuka uchádzača predložená v listinnej podobe musí obsahovať: 
a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 
b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s poskytnutím celej súťažnej ponuky pre prípadnú kontrolu 
procesu verejného obstarávania  
c) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e‐ mail. 
d) Podpísaný návrh kúpnej zmluvy  
e) Návrh na plnenie kritérií 
 
14. Ďalšie informácie 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia 
svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky 
schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom hodnotenom mieste v tejto súťaži. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o návrhu kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
15. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa:  
13.10.2010 
 
 
 
V Šali, dňa 13.10.2010 
 

Martin Alföldi 
primátor mesta 

 
 


