
V Ý Z V A 
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 poskytnutie služby s názvom 
„Chemická likvidácia burín na chodníkoch a krajniciach miestnych komunikácií“  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:  031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba: Margita Simighová,       Helena Kysučanová 
e-mail:   simighova@sala.sk        kysucanova@sala.sk     
 

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky:  krajnice miestnych komunikácií na území mesta Šaľa,  

                                                                      vrátane mestskej časti Veča. 
 

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

4. Variantné riešenie:  
Nie. 
 

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
4 x počas roka 2014, a to v mesiacoch máj, jún, júl, august, resp. september, s tým, že 
vykonanie jednej chemickej likvidácie burín bude trvať max. 1 týždeň. 
 

6. Stručný opis zákazky: 
Chemická likvidácia burín na chodníkoch a krajniciach miestnych komunikácií na území mesta 
Šaľa, vrátane mestskej časti Veča: 
 Obrubníky a krajnice o výmere  70 000 m2 
 Chodníky o výmere    26 000 m2 
 Postrek pagaštanov  o počte   20 kusov 
Pagaštan konský (Aesculus hyppocastanum) – asanácia stromov proti I. generácii ploskáčika 
sa vykonáva v čase hromadného kladenia vajíčok (apríl-máj) a proti generácii v čase rojenia 
motýľov (jún-júl) v závislosti od počasia. Konkrétne termíny zadá verejný obstarávateľ. 
Podrobnosti budú v zmluve. 
Slovník spoločného obstarávania:  
77312100-1 – Likvidácia buriny. 
 

7. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení poskytovať službu 
na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu. 
 
 
 



Technická alebo odborná spôsobilosť: 
§ 28 ods. 1 písm. g) – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 6 písm. b) a  § 15 
ods. 3 písm. b) zákona  č. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - stačí fotokópia. 
Doklad o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín na základe zákona 
405/2011 Zb.  o rastlinolekárskej starostlivosti- stačí fotokópia.  
 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum: 30/04/2014   Čas:   10:00 h.  
 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum:   30/04/2014   Čas: 13:00 h.  
Miesto:   Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. 

       
10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúry budú 
vystavené na základe vykonaných prác mesačne. Faktúry budú splatné do 30 dní odo dňa 
doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani 
zálohové platby. 
       

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

12. Ďalšie informácie: 
12.1 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. 
 

12.2 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 8. Obálka  
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Chemický postrek“. 
 

12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 
 Návrh na plnenie kritérií 

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

12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o podmienkach poskytnutia služieb. 
 

 
 
V Šali dňa 23. 04. 2014   
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 


