
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 bodu 3. § 3 Smernice mesta Šaľa pre verejné obstarávanie na poskytnutie 

služieb s názvom: 
„Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu OPIS vrátane 

vypracovania kompletnej projektovej dokumentácie a kompletizácie príloh 
žiadosti o NFP“ 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
  Názov:                     Mesto Šaľa 
       Sídlo:           Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
       Štatutárny zástupca:       Martin Alföldi, primátor mesta 
       IČO:           00306185 
       Telefón:                               031/7705981‐4 
       Fax:           031/7706021 
       Kontaktná osoba: 
       vo veciach odbornej 
        špecifikácie:          Ing. Jozef Mečiar, Tel:0911787936, e‐mail: meciar@sala.sk 
  vo veciach podmienok  
       verejného obstarávania:      Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania 
       e‐mail:           simighova@sala.sk   
   

 
2. Typ zmluvy: mandátna zmluva. Uchádzač predloží ako súčasť ponuky aj podpísaný návrh    
                             mandátnej zmluvy. 

 
 

3. Miesto  dodania  predmetu  zákazky:  Mesto  Šaľa,  Mestský  úrad  v Šali,  Námestie  Sv.    
       Trojice 7, predloženie žiadosti o NFP na riadiaci orgán OPIS ‐ Úrad vlády SR, Bratislava. 

 
4. Komplexnosť dodávky: 

   Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 
 
5.     Variantné riešenie: 
        Neumožňuje sa. 

 
6. Predmet zákazky: 
       Vypracovanie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  z  programu  OPIS  vrátane   
       vypracovania  kompletnej  projektovej  dokumentácie  žiadosti,  kompletizácie  príloh  
       žiadosti  o NFP  a poskytnutie  poradenskej  a konzultačnej  činnosti  pri  príprave  žiadosti  
       o NFP ako aj vykonávanie projektového manažmentu počas realizácie projektu. 

 
 



7. Opis predmetu zákazky:   
       7.1 Vypracovanie a podanie  žiadosti o nenávratný  finančný príspevok  z programu OPIS  
              (Prioritná  os  1  ‐  Elektronizácia  verejnej  správy  a  rozvoj  elektronických  služieb,  
               Opatrenie  1.2  Elektronizácia  verejnej  správy  a  rozvoj  elektronických  služieb  na  
               regionálnej    a  miestnej  úrovni)  vrátane  vypracovania  kompletnej  projektovej  
               dokumentácie žiadosti a kompletizácie príloh žiadosti. 
       7.2  Poradenská  a  konzultačná  činnosť  pre  verejného  obstarávateľa    pri  vypracovaní  
              Žiadosti  a potrebnej  projektovej  dokumentácie  v zmysle  výzvy  na  Projekt:  
              Elektronizácia  služieb  miest  a obcí,  kód:  OPIS‐2010/1.2/03  a   podmienok  
              OPIS, ktorá musí byť predložená spolu so Žiadosťou vykonávateľovi.  
       7.3 Vykonávanie činnosti projektového manažéra pre monitorovanie projektu počas celej  
              doby implementácie projektu  v prípade jeho schválenia. 

 
       Slovník spoločného obstarávania: 
       79421200‐3    Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce 
       72224000‐1    Poradenstvo pri riadení projektov 
       Predpokladaná hodnota zákazky 25.210,00 eur bez DPH. 
 
 
8.    Lehota na prihlásenie sa do e‐aukcie: 
       Záujemcovia,  ktorí  prejavia  záujem  o účasť  v e‐aukcii,  sa  nakontaktujú    e‐mailom  na  
       adresu uvedenú v bode 1(simighova@sala.sk)  v lehote do 09. 07. 2010 do 09.00 h. 
     
9.     Lehota na predkladanie ponúk: 
        a ) Uchádzači predložia do 12. 07. 2010 do 10.00 h doklady a dokumenty podľa bodu 13.   
             Podmienky  účasti a bodu 14. Obsah ponuky, 
        b)  doručenie  prostredníctvom  poštovej  zásielky  alebo  osobne  na  adresu  uvedenej  v  
             bode 1.  tejto  výzvy. Uchádzač  vloží ponuku do  samostatného obalu, obal musí byť  
             uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 
               � adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
               � adresu uchádzača a označenie – „zákazka s nízkou hodnotou – NEOTVÁRAŤ“, 
               � označenie‐heslo súťaže „ vypracovanie žiadosti OPIS“. 
        c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro, 
        d) cenová ponuka bude obsahovať návrh mandátnej zmluvy. 
 
10.  Podmienky otvárania ponúk: 
       10.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 12. 07. 2010 o 13.00 h. 
       10.2 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.  Lehoty v elektronickej aukcii: 
       Medzi kolo: 12. 07. 2010 od 13.00 h  
       Súťažné kolo: 14. 07. 2010 o 13.00 h 
       V medzi  kole  budú  zadané  verejným  obstarávateľom  cenové  ponuky,  ktoré  predložia  
       uchádzači v listinnej podobe.  
 



12.  Podmienky financovania predmetu obstarávania : 
       Predmet  obstarávania  bude  financovaný  z prostriedkov  EÚ  z projektu  z Operačného   
       programu  informatizácia  spoločnosti  (OPIS),  Prioritná  os  1.  ‐  Elektronizácia  verejnej  
       správy  a  rozvoj  elektronických  služieb,  v rámci  opatrenia  1.2  Elektronizácia  verejnej  
       správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Finančné plnenie  
       zmluvnej  ceny  sa  bude  realizovať  v eurách,  pričom  lehota  splatnosti  faktúr  bude  
       minimálne  90  dní.  Finančné  plnenie  vykonávania  činnosti  projektového manažéra  pre  
       monitorovanie  projektu  počas  celej  doby  implementácie  projektu  bude  realizované   
       v prípade schválenia projektu. 

 
13.  Podmienky účasti uchádzačov : 
       Osobné postavenie: 
       doklad  o oprávnení  poskytovať  službu  súvisiacu  s predmetom  zákazky  –  postačuje  
       neoverená  fotokópia  výpisu  z obchodného  registra,  resp.  výpisu  zo  živnostenského  
       registra.  Tento  doklad  môže  uchádzač  nahradiť  potvrdením  Úradu  pre  verejné  
       obstarávanie  vydaného  podľa  ust.  §  133  zák.  NR  SR  č.  25/2006  Z.  z.  (potvrdenie   
       o zapísaní do zoznamu podnikateľov). 
 
14. Obsah ponuky: 
       Ponuka uchádzača predložená v listinnej podobe musí obsahovať: 

 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. 
•   Návrh mandátnej zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom a opatrený pečiatkou.  

 Čestné  vyhlásenie uchádzača,  že predložená ponuka  je  záväzná  v  lehote  viazanosti 
ponúk 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  vyhlásenie  uchádzača,  že  súhlasí  s  poskytnutím  celej  súťažnej  ponuky 
Riadiacemu orgánu OPIS Úrad vlády SR, pre kontrolu procesu verejného obstarávania 
a súhlasí  s  tým,  že Úrad  vlády  SR má  právo  ponechať  si  ktorúkoľvek  časť  súťažnej 
ponuky, prípadne jej fotokópiu pre služobné potreby. 

 Čestné  vyhlásenia  uchádzača  budú  podpísané  štatutárnym  zástupcom  uchádzača  a 
budú predložené v origináli resp. v úradne osvedčenej fotokópii. 

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

15.  Kritéria na hodnotenie ponúk : 
       Najnižšia celková cena vrátane DPH. 

 
16.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. 8. 2010. 

 
   

17.  Ďalšie informácie : 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, 
ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

 Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  rokovať  o  návrhu  mandátnej  zmluvy 
s úspešným uchádzačom. 



 Verejný obstarávateľ  záujemcom  zašle elektronicky pozvánku na účasť v e‐aukcii 
a účastníkom bude po prihlásení zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. 

 
 
 

V Šali dňa 06. 07. 2010 
 
 
 
                                                                                                                         Martin Alföldi 
                                                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
Výzva zverejnená na internetovej stránke dňa 06. 07. 2010 od 15.00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


