
Výzva na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 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 § 5 Smernice verejného obstarávateľa na uskutočnenie  prác s názvom               
„Odstránenie závad zistených odbornou prehliadkou a odbornou skúškou elektrického 

zariadenia, bleskozvodu a uzemnenia v Športovej hale, Horná 28, 927 01 Šaľa,  
na Zimnom štadióne Váhová 1, 927 01 Šaľa a na Futbalovom štadióne, 

 Nitrianska 1721/1, 927 05 Šaľa“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:    Mesto Šaľa 
Sídlo:    Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:    00306185 
Telefón:   031/7705981-4, kl. 123 
Fax:    031/7706021 
Kontaktná osoba:  Mária Szabová, Jaroslav Rácz 
e-mail:    szabova@sala.sk, racz@sala.sk 
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky:  
 Športová hala, Horná 28, 927 01 Šaľa 
 Zimný štadión, Váhová 1, 927 01 Šaľa 
 Futbalový štadión, Nitrianska 1721/1, 927 05 Šaľa 

 

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 
 

4. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 

5. Variantné riešenie: nie 
 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 30 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o dielo 
 

7. Stručný opis zákazky: Odstránenie závad zistených odbornou prehliadkou a odbornou 
skúškou elektrického zariadenia, bleskozvodu a uzemnenia v Športovej hale, Horná 
28, 927 01 Šaľa, na Zimnom štadióne, Váhová 1, 927 01 Šaľa a na Futbalovom 
štadióne, Nitrianska 1721/1, 927 05 Šaľa (viac v súťažných podkladoch). 
 

8. Slovník spoločného obstarávania:  
50711000-2 Opravy a údržba elektrických zariadení budov 
 

9. Podmienky účasti:  
Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení 
uskutočňovať vykonávať služby na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu. 
 

10. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:  
Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady záujemcovi na základe písomnej 
žiadosti doručenej verejnému obstarávateľovi e-mailom na adresu szabova@sala.sk 
najneskôr do 23.4.2014 do 10,00 hod. 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 24.4.2014 do 10.00 hod. 
 

12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.6.2014 



 

13. Podmienky otvárania ponúk: 25.4.2014 o 10.00 hod., Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 
7, 927 01 Šaľa 

 

14.  Podmienky financovania:  
14.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

14.2 Celková cena zákazky nepresiahne 20 000,00 Eur bez DPH.  

14.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby.  
 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena 
 

16. Ďalšie informácie:  

16.1Všetky 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.  

16.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, 
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa 
bodu 11. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a 
označená s heslom: „Odstránenie závad na elektrickom zariadení – ŠH, ZŠ, FŠ“ 

16.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať:  

o Doklady a dokumenty podľa bodu 9. tejto výzvy  

o Návrh na plnenie kritérií  

o Uchádzačom podpísaný „Výkaz - výmer“  s ocenením všetkých položiek 
v tlačenej forme a na CD nosiči v programe Excel 

o Uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o dielo aj s prílohami   

o Kontakt na zodpovedného zástupcu pre účely komunikácie: meno, číslo 
telefónu, číslo faxu, e- mail. 

o Čestné vyhlásenie uchádzača, že predložená ponuka je záväzná v lehote 
viazanosti do 30.6.2014, že porozumel výzve na predkladanie ponúk, 
súťažným podkladom a podmienkam verejnej súťaže a súhlasí s nimi.  

o Čestné vyhlásenie uchádzača, že predložené doklady a údaje súťažnej ponuky 
sú pravdivé a úplné, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadávaní 
predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

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

 
 V Šali dňa 04.04.2014  

 
 

Martin Alföldi, v.r. 
primátor mesta 

 


