
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 § 5 Smernice verejného obstarávateľa na poskytnutie služby   
s názvom „Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.2 územného plánu 

centrálnej mestskej zóny Šaľa“.  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
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: 
vo veciach odbornej 
špecifikácie: Ing. Jana Nitrayová, oddelenie stratégie a komunálnych činností, Tel. 

031/7705981 kl. 215, mobil: 0911328431  
e-mail: nitrayova@sala.sk   
vo veciach podmienok  
verejného obstarávania:    Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania 
e-mail:   simighova@sala.sk            

 
  
 

2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo. Uchádzač predloží ako súčasť ponuky aj podpísaný návrh    
                           zmluvy o dielo. 

 
3. Miesto dodania predmetu zákazky:  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. 

 
4. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania tak, ako je uvedené v časti 
„Spracovanie cenovej ponuky uchádzačom“ . 

 
5. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 
„územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa „v zmysle schváleného uznesenia č. 8/2013 – X.  
Mestským zastupiteľstvom v Šali dňa 7.11.2013 a v zmysle schváleného uznesenia č. 2/2014 – XI.  
Mestským zastupiteľstvom v Šali dňa 10.4.2014. 

 
6. Opis predmetu zákazky:   

a) predmetom zákazky je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 
2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa“ pre prerokovanie, účasť spracovateľa na 
verejnom prerokovaní a  pri schvaľovaní na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
a dopracovanie pripomienok do dokumentácie po prerokovaní a schválení do čistopisu. 

b) uchádzač zabezpečí spracovanie obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie podľa 
schváleného zadania „Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu 
centrálnej mestskej zóny Šaľa“  - Uznesenie č. 8/2013 – X. z 8. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 7. novembra 2013 a podľa schváleného doplneného 
zadania „Návrh na doplnenie obstarania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej 
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mestskej zóny Šaľa“ – Uznesenie č. 2/2014 – XI. z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva 
v Šali zo dňa 10. apríla 2014, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy. 

c) uchádzač spracuje a dodá dokumentáciu v troch tlačových vyhotoveniach a v digitálnej 
forme, textovú časť v textovom editore Word a grafickú časť v programovom vybavení ARC 
VIEW vo formáte JPG na CD nosiči. 

d) uchádzač zabezpečí spracovanie „Oznámenia o strategickom dokumente“  na preskúmanie 
vplyvu strategického dokumentu (územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 2 
územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a v znení 
neskorších predpisov v obsahu a rozsahu podľa prílohy č. 2 uvedeného zákona.  

 
Spôsob určenia ceny: 
1) Uchádzač ocení samostatne vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa 

schváleného zadania „ Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Šaľa“ - Uznesenie č. 8/2013 – X. z  8. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 7. novembra 2013, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy a spracovanie 
„Oznámenia o strategickom dokumente“  na preskúmanie vplyvu strategického dokumentu 
(územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Šaľa) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a v znení neskorších predpisov v obsahu 
a rozsahu podľa prílohy č. 2 uvedeného zákona.  

 
2) Uchádzač nebude oceňovať vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa 

schváleného doplneného zadania „Návrh na doplnenie obstarania zmien a doplnkov č. 2 
územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa“ – Uznesenie č. 2/2014 – XI. z 2. riadneho 
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. apríla 2014, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy na 
základe toho, že vypracovanie tejto časti zmeny územného plánu uhradí priamo 
spracovateľovi súkromný investor. 

 
Slovník spoločného obstarávania: 
71400000-2 – Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné  
                             plánovanie) a architektonické služby.  

 
 

7. Podmienky účasti uchádzačov : 
Osobné postavenie: doklad o oprávnení poskytovať službu súvisiacu s predmetom zákazky (výpis 
z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, autorizačné osvedčenie podľa zákona 
138/1992 Z. z. a pod.) -  stačí fotokópia.  
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva doklad o oprávnení 
poskytovať službu alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač 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 pôvod alebo v krajine sídla uchádzača. 

 
 
8. Kritéria na hodnotenie ponúk : 

Najnižšia cena vrátane DPH. 
 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 09/06/2014   Čas:   10:00 h.  
 



10. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum: 09/06/2014   Čas: 13:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa 

       
11. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na základe 
vystavenej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Splatnosť 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

       
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 9. Obálka  musí 
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Vypracovanie ÚPD Zmeny a doplnky č.2 - CMZ Šaľa“. 

 
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

• Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 
• Návrh na plnenie kritérií 
• Návrh zmluvy o dielo 

 
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 
 
 

 
 
V Šali dňa 02. 06. 2014   
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 


