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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Šaľa
IČO:  00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalová
Mobil: +421 905787876
Telefón: +421 317705981
Fax: +421 317706021
Email: veronika.mihalova@ppla.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Mesto Šaľa
IČO:  00306185
Nám. Sv. Trojice 7 , 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Nám. Sv. Trojice 7
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalvá
Telefón: +421 905787876

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – výstavba záchytného parkoviska

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Šaľa, Ul. Hlavná
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe záchytného parkoviska pre pešiu zónu v meste Šaľa. 
Stavba bude uskutočnená podľa a v rozsahu projektovej dokumentácie Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa. 
Riešené územie sa nachádza v centrálnej mestskej zóne mesta Šaľa, v dotyku s pešou zónou mesta. Územie je
vymedzené a kompozične primárne orientované na osi Hlavnej ulice, medzi križovatkami s ul. Budovateľskou a
Vlčanskou.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45223300-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233200-1,  45233222-1,  45233228-3,  45233262-3,  45112700-2,  45316100-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

1 Rozsah predmetu zákazky 
Realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa. 
Objektová skladba: 
SO 01 demolácie a príprava územia 
SO 02 komunikácie a spevnené plochy 
SO 03a dažďová kanalizácia odvodnenie spevnených plôch + ORL 
SO 03b dažďová kanalizácia odvodnenie striech 

1/4



SO 04 prípojka vody a vodomerná šachta 
SO 05 verejné osvetlenie, rozvody nn 
SO 5a slaboprúd 
SO 06 mestský mobiliár 
SO 07 terénne a sadovnícke úpravy

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  1 151 370,2400 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  8

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 alebo ich
úradne osvedčených kópií: 
1.1.1 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že  
1.1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
1.1.1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku, 
1.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, o tom, že uchádzač nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že uchádzač nemá evidované
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku,  
1.1.6 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
a nie je osobou,  
1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala
v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.1.7 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa
vymáha výkonom rozhodnutia, 
1.1.8 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia. 
1.2 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bodoch 1.1.1 až 1.1.8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca 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 pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady
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na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa bodov 1.1.7 a 1.1.8,
príp. aj podľa bodu 1.1.6 ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
 
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 
26 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1 Na preukázanie
požadovaného finančného a ekonomického postavenia uchádzač predloží: 
2.1.1 Doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač
otvorený / vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky - doklad musí byt predložený v origináli,
prípadne ako osvedčená kópia, doklad nesmie byt starší ako tri mesiace ku dnu predloženia dokladov. 
Potvrdenie musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nebol za obdobie od roku 01.01.2011 v nepovolenom debete,
v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol (neboli) predmetom exekúcie. 
Uchádzač predloží aj vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, za ktoré predložil potvrdenie nemá vedený účet, resp.
záväzky. 
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá. 
 
2.3 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka je stanovená pre overenie finančnej stability a disciplíny
uchádzačov.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
3.1 Na preukázanie požadovanej technickej spôsobilosti uchádzač predloží: 
 
3.1.1 Doklad podľa §28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené. 
 
3.1.2 Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. 
 
3.2 Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Podmienky sú stanovená pre overenie skúsenosti uchádzačov s
uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v primeranom
finančnom objeme. Druhou podmienkou sa overujú odborné (personálne) kapacity potrebné na kvalitnú realizáciu
stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Pre podmienku v bode 3.1.1 sa požaduje preukázanie realizácie aspoň
troch stavieb v minimálnom rozpočtovom náklade každej preukazovanej stavby (zmluvy) 400 000,00 EUR bez DPH. V
prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby
(zmluvy) začala pred rokom 2009, alebo nebola skončená do konca roku 2013, uchádzač vyčísli a do referencie alebo do
zoznamu uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom období.
V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný
ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v SKK 
budú prepočítané konverzným kurzom (30,126 SKK/EUR) a sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom
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ECB platným ku dňu 31.12. v roku, v ktorom boli stavebné práce ukončené (odovzdané), resp. k 31.12.2013, ak
stavebné práce neboli ukončené do roku 2013. 
 
Pre podmienku v bode 3.1.2 sa požaduje preukázanie skutočnosti, že uchádzač bude mať na realizáciu predmetu
zákazky k dispozícii odborne spôsobilú osobu pre výkon stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby, čo
preukáže predložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. v znení zákona c.
236/2000 Z.z. pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby (tento doklad je možné
nahradiť ekvivalentom).
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

2013-Šaľa
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.01.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.01.2014 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.01.2014 12:05
Miesto :  Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie častí ponúk, označených ako Ostatné bude neverejné.
Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" bude verejné a môžu sa ho zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku
a bolo im doručené oznámenie o otváraní tejto časti ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade
účasti skupiny sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie, príp. poverením (originálom alebo overenou fotokópiou).

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Operačný program Životné prostredie 

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1) Požiadať o súťažné podklady je možné na e-mailovej adrese: veronika.mihalova@ppla.sk (odporúčaný spôsob) alebo
na adrese: PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava. V prípade doručenia žiadosti elektronicky, nie je nutné
žiadosť zasielať aj poštou. 
2) Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača ako prílohu zmluvy požadovať aj osvedčenie o zavedení
integrovaného manažérskeho systému, resp. iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 
3) Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať odo dňa začatia stavebných prác predloženie
overenej fotokópie uzavretej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky
v minimálnej výške vyobstaranej hodnoty zákazky počas celej doby realizácie diela.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
30.12.2013

4/4


