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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK   
Výber typu výzvy 

Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1)NÁZOV A ADRESY 

Mesto Šaľa 
IČO: 00306185 
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa 
Slovensko 
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Babicza 
Telefón: +421 911516940 
Email: babicza23@gmail.com 
Webové sídlo (internetová adresa) 
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
profilov/zakazky/4251 
Hlavná adresa(URL): www.sala.sk 

I.3)KOMUNIKÁCIA 

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433599 

Ďalšie informácie možno získať na adrese 

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/517045#notice
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/517045#notice


Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky 

Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433599 

I.4)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán 

I.5)HLAVNÁ ČINNOSŤ 

Všeobecné verejné služby 

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 

II.1)ROZSAH OBSTARÁVANIA 

II.1.1)Názov 

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov 

Referenčné číslo: 1/2021 

II.1.2)Hlavný kód CPV 

34928480-6 

II.1.3)Druh zákazky 

Tovary 



II.1.4)Stručný opis 

Predmetom zákazky je podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ZONAR s.r.o., Zodpovedný 
projektant Ing. Tomáš Piršel, aut.inžinier, dátum 08/2019, Stojiská P10, P11, P12) dodávka 7 ks polo 
podzemných kontajnerov na zmesový komunálny odpad, 4 ks polo podzemných kontajnerov na papier, 
3 ks polo podzemných kontajnerov na zber plastov, 3 ks polo podzemných kontajnerov na zber skla s 
monitorovacím systémom, ich dodanie v rozsahu dovozu na určené miesto, t.j. na 3 samostatné stojiská 
P10, P11, P12 a jeho montáž na mieste určenia a uloženia kontajnerov do stavebných jám (ďalej len 
tovary) a realizácia súvisiacich stavebných prác ako sú úprava staveniska, vyčisťovacie práce, stavebné 
práce spojené s montážou kontajnerov, dláždiace práce kontajnerových stojísk, betonárske práce, 
úprava terénu, búracie práce spojené s likvidáciou odpadu a všetky priame a vedľajšie náklady spojené 
s riadnym dodaním a montážou tovaru. 

II.1.5)Celková predpokladaná hodnota 

78 672,34 EUR bez DPH 

II.1.6)Informácie o častiach 

Táto zákazka sa delí na časti: Nie 

II.2)OPIS 

II.2.3)Miesto dodania 

Kód NUTS 

SK023 

Hlavné miesto dodania alebo plnenia 

Mesto Šaľa 

II.2.4)Opis obstarávania 



Predmetom zákazky je dodávka 7 ks polo podzemných kontajnerov na zmesový komunálny odpad, 4 ks 
polo podzemných kontajnerov na papier, 3 ks polo podzemných kontajnerov na zber plastov, 3 ks polo 
podzemných kontajnerov na zber skla s monitorovacím systémom, ich dodanie v rozsahu dovozu na 
určené miesto, t.j. na 3 samostatné stojiská P10, P11, P12 a jeho montáž na mieste určenia a uloženia 
kontajnerov do stavebných jám (ďalej len tovary) a realizácia súvisiacich stavebných prác ako sú 
úprava staveniska, vyčisťovacie práce, stavebné práce spojené s montážou kontajnerov, dláždiace práce 
kontajnerových stojísk, betonárske práce, úprava terénu, búracie práce spojené s likvidáciou odpadu a 
všetky priame a vedľajšie náklady spojené s riadnym dodaním a montážou tovaru. Monitorovacie 
zariadenie/senzory na sledovanie naplnenosti kontajnerov musí byť kompatibilné s monitorovacím 
systémom SENSONEO, ktorý sa v súčasnosti používa v meste pri zbere odpadov. Súčasťou predmetu 
zákazky je pred zahájením výstavby stojiska, vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich 
správcami a priestorové vytýčenie stavebných jám pre kontajnery podľa projektovej dokumentácie. 

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Cena 

II.2.6)Predpokladaná hodnota 

78 672,34 EUR bez DPH 

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody 

Trvanie v mesiacoch: 2 

II.2.10)Informácie o variantoch 

Budú sa akceptovať varianty: Nie 

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE 

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie 

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE 



III.1)PODMIENKY ÚČASTI 

III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 
obchodných registrov 

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - 
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje 
uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač splnenie podmienky 
účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 17.4.2016 je zapísaný do zoznamu 
hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania 
alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné 
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo 
obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, 
môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením jednotného 
európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie 
podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi 
uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky 
dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z 
webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky 
dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač, ktorého tvorí skupina 
dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 
člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky 
účasti vyplývajú priamo z § 114 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie 

Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžadujú sa. 

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť 

Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých 
služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania 



a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ požaduje, aby objem zrealizovaných dodávok tovaru v 
uvedenom zozname bol kumulatívne minimálne v hodnote 70.000,- € vrátane DPH za predchádzajúce 
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady 
na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym 
dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač 
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať 
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok 
osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Skupina dodávateľov 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
Ak uchádzač má potvrdenie o uspokojivej realizácii dodávky v mene inej ako EUR, súčasťou 
potvrdenia musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač 
výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia tohto oznámenia vo Vestníku verejného 
obstarávania ÚVO. Odôvodnenie primeranosti a potreby: pri stanovení podmienky účasti Verejný 
obstarávateľ vychádzal z predpokladu, že uchádzač vzhľadom na predmet zákazky, musí mať náležité 
skúsenosti s realizáciou obdobných zariadení, čo do rozsahu a charakteru. Keďže predpokladaná 
hodnota predmetu zákazky je adekvátna predpokladanej hodnote, verejný obstarávateľ predpokladá, že 
uchádzač, ktorý v minulosti realizoval zákazky kumulatívne v uvedených hodnotách za predchádzajúce 
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania má dostatočné skúsenosti s realizáciou takýchto zákaziek. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný 
obstarávateľ požaduje, aby objem zrealizovaných dodávok tovaru obdobného charakteru v uvedenom 
zozname bol kumulatívne minimálne v hodnote 70.000,- € vrátane DPH za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia verejného obstarávania. 

III.2)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky 

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky 

ODDIEL IV: POSTUP 

IV.2)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 



IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum a čas: 31.08.2021 10:00 

IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk 

Dátum a čas: 31.08.2021 10:30 

Miesto: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 15 Šaľa. 

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní 
častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia 
uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti. 

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

VI.2)INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE 

Použijú sa elektronické platby 

VI.3)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý 
je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky 
prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý 
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá spolu so 
Sprievodným listom (CoverLetter.pdf). Sprievodný list (CoverLetter.pdf) bude po vložení ponuky 
uchádzača do novej verzie IS EVO ver. 18 už automaticky generovaný informačným systémom. 
Sprievodný list bude garantovať integritu predkladanej ponuky, obsahuje zoznam ponuky s heslovaním, 
podľa definovanej štruktúry ponuky. 
8.3 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 8.4 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.Komunikácia a výmena informácií medzi 
verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom 
obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií 
elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom 
obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a 
uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia 
vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie 



informačného systému EVO, ver. 18. Po spustení novej verzie IS EVO ver. 18 je potrebné, aby sa 
uchádzači v informačnom systéme registrovali (https://www.uvo.gov.sk/ Privátna zóna !) Podmienkou 
pre úspešnú komunikáciu v novej verzii systému EVO je, aby mal uchádzač príslušné technické a 
odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické 
vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované v príručkách, zverejnených na 
portáli UVO. 

VI.5)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA 

16.08.2021 
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