Výzva na predkladanie ponúk
„Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou“
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Spišské Bystré
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 00 326 542
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Luha, Ing. Kristína Horáková
Telefón: 052-779 21 97, 0902 919 740, 0901 919 746
e-mail: sp.bystre@stonline.sk
2. Predmet a druh zákazky
zákazka na uskutočňovanie stavebných prác
zákazka s nízkou hodnotou
3. Názov predmetu zákazky
„Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou“
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa cena za celý predmet
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia ihriska s umelou trávou v areáli základnej školy s materskou
školou v obci Spišské Bystré. Stavba pozostáva z demontáže pôvodného povrchu, z úpravy (podľa
potreby doplnenie, vyrovnanie) podkladových vrstiev, z opravy drenážneho systému (podľa potreby),
z pokládky novej vrstvy umelého trávnika, z čiarovania, zo zásypu pieskom a granulátom. Farba musí
byť UV stabilná.
Všetky materiály musia byť certifikované. Verejný obstarávateľ odporúča osobnú obhliadku.
Požadované technické parametre:
Výška vlasu: 40 mm
Typ vlákna: MFPE 12 000/8
Minimálna hmotnosť trávnika: 2 200 g/m2
Počet vpichov: min. 10 000/m2
Výplň: kremičitý piesok a gumený granulát
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Rozmery ihriska sú 36 m x 20 m, rozmery bránkoviska sú 4 m x 2 m, celková výmera 736 m2.
Predmet zákazky zahŕňa všetky stavebné práce, materiál, dopravu, zariadenie staveniska, podľa
potreby vykonanie potrebných skúšok, všetky dodávky a služby súvisiace s predmetom zákazky,
ktoré sú nevyhnutné na riadne vykonanie diela.
7. Predpokladaná hodnota zákazky : 15 272 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky
Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré, okres Poprad.
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Lehota na realizáciu zákazky: do 4 týždňov od odovzdania staveniska. Termín odovzdania staveniska
bude dohodnutý s víťazným uchádzačom pri podpise zmluvy.
Požadovaná záruka je 60 mesiacov na stavebné práce, 24 mesiacov na materiál.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Slovenského futbalového
zväzu (SFZ) a spolufinancovaný z rozpočtu Obce Spišské Bystré. Realizácia a financovanie musí byť
v súlade s podmienkami výzvy SFZ na tento projekt, v súlade s platnou legislatívou upravujúcou
čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v súlade so zmluvou medzi obcou a SFZ.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy.
Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej faktúry za celé dielo.
Úhrada faktúry môže byť realizovaná z vlastných zdrojov obce v plnej výške alebo z vlastných zdrojov
obce vo výške spoluúčasti obce na základe zmluvy so SFZ a zo štátneho rozpočtu od SFZ.
Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis vykonaných prác v dvoch rovnopisoch odsúhlasený
štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí
ukončeného diela.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných predpisov. Splatnosť faktúry bude 30 dní od
doručenia kompletnej faktúry.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si hradia uchádzači
v plnej výške.
12. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky (cena všetkých
prác, všetkého potrebného materiálu, vrátane dopravy na miesto realizácie) ako cena maximálna,
pevná, konečná, vrátane všetkých nákladov nevyhnutných na riadne vykonanie diela.
Uchádzač vo svojej ponuke ocení Prílohu č. 1 – Popis položiek.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú cenu bez DPH, sadzbu a výšku
DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke (v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritéria) na to upozorní.
13. Podmienky účasti a obsah ponuky
13.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia:
a) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky (doklad
o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený realizovať predmet zákazky)
- uchádzač predloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. aktuálny výpis z obchodného
registra.
Tento doklad môže byť predložený ako kópia alebo aktuálny (nie starší ako 3 mesiace) výpis
z registra na internete.
13.2 Ponuka uchádzača bude obsahovať:
a) zoznam stavebných prác, ktoré zahŕňali rovnaký alebo podobný predmet
b) doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na predmet zákazky
(pozemné stavby) vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení –
postačuje kópia dokladu.
c) Ocenené položky v prílohe č. 1 tejto výzvy.
d) Návrh na plnenie kritéria (identifikačné údaje, cena zákazky, podpis) s identifikačnými údajmi
uchádzača - vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy.
Celá ponuka vrátane dokladov bude predložená v úradnom slovenskom jazyku.
Do hodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré budú obsahovať všetky požadované náležitosti.
14. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: do 16.05.2018 do 12.00 hod.
15. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne počas úradných hodín na adresu: Obecný úrad,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré.
Ponuky budú v uzatvorenej obálke s označením: „Rekonštrukcia ihriska – neotvárať“.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia cena predmetu zákazky. V ponukách
uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH v eurách. V ponukách
uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena predmetu zákazky v eurách.
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo
túto súťaž zrušiť.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ
môže vyzvať na uzavretie zmluvy o dielo ďalšieho uchádzača v poradí (ak to bude pre verejného
obstarávateľa prijateľné, t.j. ponuka nepresiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, ak sa do nej prihlási iba jeden uchádzač.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj v prípade, že najnižšia ponuka presiahne
finančné možnosti verejného obstarávateľa (schválený rozpočet).
17. Lehota viazanosti ponúk
31.12.2018
18. Ďalšie informácie
V prípade požiadavky na obhliadku miesta realizácie prác je možné si túto dohodnúť u kontaktnej
osoby uvedenej v bode 1.
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
podpísať zmluvu o dielo po podpise zmluvy medzi obcou a SFZ.

Prílohy: Popis položiek
Návrh na plnenie kritéria
V Spišskom Bystrom dňa 30.04.2018
Spracoval: Ing. Kristína Horáková

...............................

Schválil: Mgr. Marián Luha, starosta obce

...............................

Príloha č. 1

Popis položiek
Názov stavby: „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Spišské Bystré“
rozmery ihriska: 36 m x 20 m
rozmery bránkoviska: (4 m x 2 m) x 2
plocha celkom: 736 m2
P.č.

Popis položky

1.

Odstránenie a likvidácia
pôvodného povrchu
umelého trávnika
Vyrovnanie a oprava
podkladových vrstiev

736

m2

736

m2

Oprava drenážneho systému

736

m2

736

m2

2.

3.

Dodávka a montáž nového
umelého trávnika vrátane
dopravy, čiarovania,
pieskovania
Celkom bez DPH v EUR:
4.

DPH 20%:
Cena celkom s DPH v EUR:

Množstvo

Jednotka

Jednotková
Cena spolu
cena
v EUR v EUR
bez DPH
bez DPH

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač: ( obchodné meno, sídlo)
.......................................................................
........................................................................
.........................................................................
IČO:...................................................................

Cena zákazky
„Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Spišské Bystré“:

Názov kritéria

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena vrátane DPH

Cena celkom

Som – nie som platcom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

V ................................................ dňa ..............................

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača:

...............................................................

....................................................................
Podpis tejto osoby
(štatutárneho orgánu alebo
osoby oprávnenej konať za uchádzača)
Pečiatka uchádzača

