
 

 

 V Ý Z V A  
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na poskytnutie služieb s názvom 

„Projektová dokumentácia – detské ihrisko ako replika historickej pamiatky  
k žiadosti Interreg V-A-Sk-HU“  

__________________________________________________________________________________  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 

Názov: Mesto Šaľa  
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa  
IČO: 00306185  
Telefón: 031/7705981-4  
Fax: 031/7706021 
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. František Čibrik, Oddelenie stratégie a komunálnych 
činností (kontakt mobil: 0907814137)  
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Eliška Vargová, Oddelenie stratégie a komunálnych 
činností (kontakt mobil: 0907814137)  
 
e-mail: cibrik@sala.sk, vargova@sala.sk  

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.  
 
3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. 
z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov.  

 
4. Komplexnosť dodávky:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
5. Variantné riešenie: Nie.  
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

a)  dielo – architektonická štúdia najneskôr 10 dní odo dňa podpisu zmluvy  
b) dielo – projekt pre stavebné povolenie s dopracovaním projektu pre realizáciu stavby do 

25.10.2016.  
 
7. Stručný opis zákazky:  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie detského ihriska 
v meste Šaľa ako repliky historickej pamiatky MAJK v meste Oroszlány. Detské ihrisko bude so 
zameraním aj na staršie deti (podľa možností so zahrnutím prvkov ako  je ľanová dráha, bezpečná 
lezecká stena atď.). projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle platných právnych 
predpisov, noriem a v zmysle autorského zákona a podľa Prílohy č. 1 – „Kalkulácia ceny“.   
Vyobrazenie pamiatky je dostupné na: 
http://www.civertan.hu/legifoto/legifoto.php?page_level=365 
Projektová dokumentáció bude slúžiť ako príloha k žiadosti v rámci výzvy Interreg V-A SK-HU, ktorá 
má uzávierku 31.10.2016. 
Projektovú dokumentáciu je nutné vyhotoviť v nasledovných krokoch: 1. architektonická štúdia,  2. 
PD pre SP a realizáciu stavby. Predpokladaný rozmer stavby je  30x25 m. 

 
Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré 
sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené 



 

 

za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť 
predložené tieto alebo ekvivalentné.  
V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných 
v tejto výzve výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, verejný 
obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.  

 
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Kompletná projektová dokumentácia vyhotovená v 6 exemplároch v tlačenej forme a tiež v 
elektronickej forme na CD/DVD nosiči v príslušnom needitovateľnom formáte (*.pdf). 
 
Slovník spoločného obstarávania:  
Hlavný predmet:  
71320000-7 – Inžinierske projektovanie  
Ďalšie predmety:  
71242000-6 – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov.  

 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 10000 eur bez DPH. 

 
8. Podmienky účasti:  

Osobné postavenie:  
§ 33 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení poskytovať službu na 
predmet obstarávania (autorizačné osvedčenie) – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o 
zapísaní v zozname podnikateľov s uvedením registračného čísla.  

 
9. Lehota na predkladanie ponúk: a) 14/10/2016 Čas 10:00 h  
 

a) doručenie prostredníctvom e-mailu na mesto@sala.sk, alebo poštovej zásielky na adresu 
uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu 
v Šali, obal ponuky musí obsahovať:  
• adresu verejného obstarávateľa,  
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),  

    • označenie a heslo súťaže: „Neotvárať – VO – Projektová dokumentácia – detské ihrisko ako 
replika historickej pamiatky k žiadosti Interreg V-A-Sk-HU“  

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.  
 
10. Podmienky otvárania ponúk:  

Dátum: 14/10/2016 Čas: 11:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa.  
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky v 
lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie.  

 
11. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný v dvoch častiach. Po spracovaní PD ako prílohy k žiadosti 
v rámci programu Interreg bude vyplatená 1. časť vo výške 5000 EUR. Výdavky na PD bude 
prijímateľ uplatňovať v rámci uvedenej žiadosti o NFP, druhá časť prostriedkov vo výške rozdielu 
celkovej ceny a vyplatenej sumy 5000 EUR bude uhradená v roku 2017. Preddavky sa neposkytujú.  

 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH. 
 



 

 

13. Spôsob určenia ceny:  
13.1 Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

13.2 Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie. Cena, ktorú 
uchádzač v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.  

13.3 Položky v kalkulácii ceny nie je možné bez súhlasu verejného obstarávateľa zmeniť.  
13.4 Všetky ceny i celkové ceny musia byť zaokrúhlené najviac na dve desatinné miesta.  
13.5 Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre 

riadne splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu predmetu 
zákazky s výnimkou možností podľa zmluvy, sú vylúčené.  

13.6 Nacenená kalkulácia ceny musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu v súlade s 
oprávnením podnikať.  

 
14. Ďalšie informácie:  

14.1  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.  

14.2  Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je určená. V prípade záujmu 
uskutočnenia obhliadky uchádzač požiada o obhliadku čo najskôr prostredníctvom 
kontaktného mailu vargova@sala.sk.  

14.3  Ponuky budú doručené e-mailom, 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: „Projektová dokumentácia – detské ihrisko ako replika historickej pamiatky 
k žiadosti Interreg V-A-Sk-HU“ 

14.4  Ponuka uchádzača musí obsahovať:  
•Doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky (Výpis z OR SR, výpis zo 

živnostenského registra SR, autorizačné osvedčenie a pod.)  
• Návrh na plnenie kritérií, podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.1 tejto výzvy – Kalkulácia ceny, 

pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou 
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto 
skutočnosť v ponuke.  

14.5  S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo. Návrh zmluvy o dielo predloží 
úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa. Podmienky zmluvy o dielo musia byť 
v súlade s touto zmluvou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o podmienkach 
zmluvy pred jej podpisom. Zmluva podlieha úpravám v zmysle požiadaviek poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku, takéto úpravy sa zmluvné strany zaväzujú vykonať. 
Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač môžu po spoločnej dohode vykonať zmeny alebo 
doplnenia v texte vzorovej zmluvy pred jej uzatvorením, najmä ale len pokiaľ ide o drobné 
technické úpravy alebo spresnenia, avšak len za predpokladu, že tieto zmeny alebo 
doplnenia nebudú v rozpore s touto Výzvou a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. Za rozpor s Výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom sa 
nepovažujú prípadné nevyhnutné úpravy textu zmluvy vykonané za účelom dosiahnutia 
súladu s platnou legislatívou, ak by takýto rozpor týkajúci sa obdobia plnenia zmluvy bol 
zistený.  

14.6  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  
 
V Šali dňa 5.10. 2016  

Mgr. Jozef Belický  
primátor mesta  

 



 

 

 
 

Príloha č. 1  
Kalkulácia ceny  

„Projektová dokumentácia – detské ihrisko 
ako replika historickej pamiatky  

k žiadosti Interreg V-A-Sk-HU  

Návrh na plnenie  

Cena za zhotovenie architektonickej štúdie 
bez DPH  

............................................... eur bez DPH  

Cena za zhotovenie projektu pre stavebné 
povolenie s dopracovaním projektu pre 

realizáciu stavby bez DPH  

............................................... eur bez DPH  

Cena za predmet zákazky spolu bez DPH  
(neplatič DPH nevyplňuje)  

............................................... eur bez DPH  

Sadzba DPH  
(neplatič DPH nevyplňuje)  

.............................. %  

DPH  
(neplatič DPH nevyplňuje)  

................................................ eur  

Cena za predmet zákazky spolu s DPH/  
Celková cena v prípade neplatiča DPH  

.............................................. eur s DPH  

Pozn.: Cena za predmet zákazky spolu zahŕňa aj náklady za účasť zhotoviteľa na konzultačných stretnutiach. 
 
 


