Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ : OBEC Uhorská Ves
Stavba : Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku,
ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona
je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia
je definovaný v § 117 Zákona
Č. j. : OcÚUV-127/2017

1.

V Uhorskej Vsi 11.5.2017

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa : Obec Uhorská Ves
Sídlo :
Obecný úrad Uhorská Ves, ul. Stará 53, 032 03 Liptovský Ján
Zastúpená :
Vladimír Multáň, starosta obce
IČO :
00 315 818
DIČ :
202 058 16 84
Bankové spojenie :
VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN:
SK2902000000000025128342
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a styk so záujemcami :
Osoby oprávnené konať za objednávateľa
vo veciach zmluvných aj technických : Vladimír Multáň, starosta obce, 0918 840 206
Kontaktná osoba pre zabezpečenie prieskumu trhu : Dana Kičinová
Adresa : Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón : 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail : dana.kicinova@gmail.com

2. Druh zákazky : zákazka na dodanie stavebných prác. Výsledkom prieskumu bude zmluva
s peňažným plnením. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.
CPV kód : 45 236 100 - 1
Kategória : Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Rozsah predmetu zákazky je určený projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a súťažnými
podkladmi.
3. Predmet zákazky s nízkou hodnotou : Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4. Miesto stavby : intravilán obce Uhorská Ves, na časti pozemkov parcelné číslo KNC 507/1,507/2
v k. ú. Uhorská Ves.
5. Komplexnosť dodávky :
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho delenia a bez variantných
riešení.
Predpokladaná cena zákazky : cena bez DPH je 69 353,78 €.
6. Obhliadka miesta : v prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky,
aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre
záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou
starosta obce p. Vladimír Multáň, tel. kontakt : 0918 840 206.
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7. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pod názvom Multifunkčné ihrisko 33x18m
Uhorská Ves s povrchom z umelej trávy, v súlade a v rozsahu schválenej projektovej
dokumentácie stavby.
Stavba je členená na dva stavebné objekty:
SO-01 Multifunkčné ihrisko
SO-02 Osvetlenie ihriska
SO-01 Multifunkčné ihrisko - výstavba multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy sa má
z pohľadu užívania vybudovať ako viacúčelová plocha určená pre minifutbal, tenis, volejbal
a nohejbal. Trávnik hracej plochy bude zelený. Čiarovanie ihriska bude realizované vlepením
umelej trávy bielej farby (minifutbal, tenis) a žltej farby (volejbal) v rozmeroch a šírke podľa
záväzných pravidiel jednotlivých športov.
Rozmer hracej plochy ihriska je 33x18m a výbehy na bránky v ploche 3,22x1,35m.Celková hracia
plocha ihriska sa požaduje stavebne vybudovať na ploche 594m2 + 8,7m2.
Ihrisko bude ohraničené oplotením po stranách v celkovej výške 5m, t.j. 1m mantinel + 4m
ochranná sieť, pozostávajúce z : polypropylénové mantinely UV stabilizované, výška 1,0m hr.
10mm, nitované na oceľové vystužovacie uzavreté profily, vrchná a spodná strana mantinelu bude
opatrená madlom žltej farby, ochranná PE sieť výška 4m, oká 45x45mm, hr. 3mm, farba zelená UV
stabilná. Spoje pozinkovaných súčastí mantinelu musia byť spájané zváraním – spájaním
v ochrannej atmosfére. Vstup na ihrisko bude cez 2 uzamykateľné bráničky.
Základové pätky oplotenia budú pôdorysných rozmerov 400x400mm resp. 400x450mm, výšky
1000mm. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15 - C12/15 do nezámrznej hĺbky. Pri
betonáži pätiek budú osadené puzdra priemeru 110mm resp. 200mm pre umiestnenie stĺpikov
oplotenia. Základové pätky pre púzdra multifunkčných stĺpikov budú rozmerov 600x600mm, v.
1000mm z prostého betónu B15 – C12/15. Dno púzdra pre volejbalový stĺpik bude z dôvodu
odvodnenia prepojený na drenážny systém stavby, zabezpečený systémom zberných drénov
z drenážnych flexibilných PVC rúrok. Začiatok drenážneho systému bude opatrený kontrolnou
a preplachovacou šachtou. Vyústenie drenáže bude zaistené do vsakovacieho zariadenia.
Drenážne potrubie – perforovaná flexibilná rúra z PVC DN 80, bude obsypané drveným
kamenivom fr. 8-16mm. Na oddelenie drenážneho obsypu od zeminy sa použije geotextília.
Drenážne potrubie DN 80 bude zaústené do zberného potrubia – neperforovaná flexibilná rúra
z PVC DN 100 a zberné potrubie bude ďalej zaústené cez revíznu šachtu do vodného toku.
Konštrukcia športovej plochy ihriska po celom obvode vrátane výbehov na bránky a vstupov bude
lemovaná záhradnými betónovými obrubníkmi 1000x200x50mm uloženými do betónového lôžka
z prostého betónu C12/15 hr. 100mm na štrkopieskovom lôžku hr. 100mm. Výkopy stavebných jám
a rýh sa budú prevádzať ako nezapažené v zemine ťažiteľnosti tr. 3, odvoz vykopanej zeminy bude
na skládku do 50m na stavenisku. Po dokončení výstavby sa použije na terénne úpravy.
Konštrukcia hracej plochy ihriska : športový povrch - certifikovaný umelý trávnik, piesková vyplň
a.) Parametre umelého trávnika sú :
Materiál
Vlas : PE monofilament
Podkladová textília: 100% PP
Zatretie : SBR latex
Jemnosť vlasu
10 400/B dtex ±5%
Šírka vlasu
1mm ±5%
Hrúbka vlasu
180μm ±10%
Plošná hmotnosť vlasu
1,033 g / m2 ± 10%
Počet stehov
20/10 cm ±1
Počet vpichov
27297 / m2 ±5%
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Počet koncov
335 952 /m2 ±5%
Výška vlasu
20 mm
Plošná hmotnosť podkladovej textílie 170 g/m2 ±10%
Plošná hmotnosť zatretia
950 g/m2 ±10%
Celková plošná hmotnosť
2 157 g/m2 ±10%
Pevnosť ukotvenia vlasu
˃30N
UV stabilita (QUV-lamp A)
3 000 h
Stálofarebnosť – šedá stupnica
≥ 4 stupne
Štandardná šírka role
4,02m ±0,02m
Doporučený vsyp
kremičitý piesok 0,3-0,8 mm, ±26 kg/m2
b.) Spodná stavba :
 2. pieskový podsyp, štrkodrvina
frakcia 0-4 mm hr. 30 mm
 3. vrchná podkladová vrstva, štrkodrvina frakcia 4-8 mm hr. 30 mm
 4. spodná podkladová vrstva, štrkodrvina frakcia 8-16 mm hr. 50 mm
 5. nezámrzná ochranná vrstva, štrkodrvina frakcia 32-63 mm hr. 190 mm
c.) Podklad :



vyspádovaná a zhutnená zemná pláň Edef2 = 45Mpa
drenáž

SO-02 Osvetlenie ihriska – osvetlenie ihriska bude na štyroch 6m vysokých pozinkovaných
stĺpoch s hrúbkou steny 3,5mm. Základové pätky štyroch stĺpov osvetlenia budú rozmerov
800x800mm, v. 1200mm, z prostého betónu B15 – C12/15. Pri betonáži pätky bude osadené
púzdro priemeru 300mm pre oceľový pozinkovaný stĺp osvetlenia. Betónový základ musí mať
otvory resp. chráničky pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovací zvod a otvor pre odvod vody. Na
vrchol stožiara sa namontuje montážna konzola pre dve svietidlá 2x400W, stožiare budú doplnené
svorkou SP 1 pre vonkajšie pripojenie uzemňovacieho vodiča FeZn 10 mm. V stožiaroch budú
použité stožiarové svorkovnice s dvoma poistkami pre minimálne 2 káble 5x6 mm. Prívod k
svietidlu driekom stožiara bude zhotovený káblom CYKY-J 3x1,5. Napojenie stožiarových
rozvodníc z rozvádzača RO bude káblom CYKY-J 5x2,5 uloženým v zemi spolu s týmto káblom
bude v celom úseku do zeme uložený aj pozinkovaný vodič FeZn 10 mm, ktorým budú prepojené
jednotlivé stožiare. Rozvádzač osvetlenia RO : navrhnutá je oceľovoplechová skrinka so
zbernicami PEN, N a PE, s minimálnym krytím IP 44. Prípojka el. energie je napojená na existujúci
rozvod verejného osvetlenia obce, jej dĺžka je cca 30,0m.
Vybavenie ihriska tvorí :
- 2x multifunkčne stĺpiky na sieť pre tenis, volejbal a nohejbal + príslušenstvo
- 2x AL bránky na minifutbal, rozmer 3x2x1,2 so sieťou hr. 3mm.

8. Zdroj finančných prostriedkov : stavba bude financovaná z programu „Podpora rozvoja športu
na rok 2017“ a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
9.

Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky : stavba bude realizovaná len v prípade
získania finančných zdrojov z požadovanej štátnej dotácie z programu „Podpora rozvoja športu
na rok 2017“.
Dĺžka doby realizácie stavby celkom : je 45 kalendárnych dní
Začatie realizácie stavby : do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

10. Podmienky získania a poskytovania súťažných podkladov :
Súťažné podklady, resp. ich vysvetlenie, môžete získať na adrese :
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Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Lipovský Hrádok, tel. kontakt: 0910 955 456, email :
dana.kicinova@gmail.com. Záujemca doručí žiadosť emailom, poštou, resp. osobne.
Súťažné podklady budú zároveň zverejnené na web stránke obce Uhorská Ves.
11. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti :
Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov, o ktorých vie z vlastných
skúseností, že sú držiteľmi oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác. Všetci uchádzači, ktorí
predložia ponuku sa musia preukázať, že sú držiteľmi oprávnenie na dodanie stavebných prác
v zmysle platných predpisov.
12. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom
v termíne do : 29.05.2017 o 14:00 hod. miestneho času.
Adresa doručenia : Obec Uhorská Ves, Obecný úrad Uhorská Ves, ul. Stará 53, 032 03 Liptovský
Ján
Označenie obálky ponuky :
- Adresa doručenia
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie : „Prieskum trhu – Neotvárať“
- Označenie heslom : „Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves“
13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
a.) Návrh ceny podľa vzoru prílohy č.1., t.j. cena musí byť uvedená bez DPH, DPH 20% a
s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V návrhu ceny uvedie
uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, návrh ceny musí byť podpísaný uchádzačom.
b.) Ocenený výkaz výmer – Rozpočet – podpísaný uchádzačom
c.) Fotokópiu dokladu na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce
14 . Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa 29.05.2017 na adrese
Obecného úradu v Uhorskej Vsi.
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia :
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili požiadavky na obsah ponuky v súlade
s bodom 11/ tejto výzvy.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria : Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené
prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej
ceny (druhé poradie – 2 body, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné.
16. Podmienky verejného obstarávateľa :
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na
obhliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa
4
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v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – prieskumu.
V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo v iných dokumentoch
uvedená konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky
v rovnakej alebo vyššej kvalite, nesmie top mať vplyv na zhoršenie požadovaných technických
parametrov výrobkov resp. materiálov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia
oproti projektovej dokumentácii. Konečné posúdenie rovnocennosti ekvivalentného návrhu je
výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa (prihliada sa na funkcionalitu, prevádzkovú
výdrž, spokojnosť, požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky).
Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný
názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude
mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou,
prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ .
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky
/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a
technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v
súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady
a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho uvedenia do prevádzky a to najmä : záručné
listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach, doklad o uložení
odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný denník,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž
(prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo ak bude predložená iba jedna
ponuka
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia na kontaktný email

17. Zmluvný vzťah - informácie o zmluve o dielo:
- Verejný obstarávateľ odošle návrh zmluvy o dielo iba úspešnému uchádzačovi na
pripomienkovanie a starosta obce telefonicky dohodne s úspešným uchádzačom súčinnosť s
podpisom zmluvy.
- Zmluva bude uzatvorená v súlade s §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného
uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií povinný zverejniť uzavretú zmluvu o dielo. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy
doloží originál dokladu na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce.
- Záruka na stavebné práce : bude 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
- Stavebný dohľad nad stavbou bude vykonávať za objednávateľa stavebný dozor
- Preddavok objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 30dní. Cena za dodanie
predmetu zákazky bude uhradená na základe max. dvoch faktúr. Fakturačným obdobím je
jeden kalendárny mesiac
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak
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bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá starostom obce a dátum
prevzatia bude potvrdený jeho podpisom. Prílohou faktúr musí byť súpis fakturovaných prác
Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených
rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle
objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis
vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do
doručenia opravenej faktúry.
Verejný obstarávateľ požaduje v zmluve o dielo, aby úspešný uchádzač sa zaviazal strpieť
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas
platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež
poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Termín začatia stavebných prác : do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj prevádzkový poriadok ihriska, revízne správy na
el rozvody a osvetlenie a fotodokumentácia priebehu výstavby
Podmienky realizácie diela, dodržiavanie ochrany zdravia, BOPZ, technických podmienok,
ochrany majetku a osôb a pod., mená oprávnených osôb (stavbyvedúci), vedenie
dokumentácie (stavebný denník, dokumentácia vyhotovenia stavby, odborné skúšky
a prehliadky, revízie a ostatné )

16. Lehota viazanosti ponuky je stanovená do 30.09.2017.

Schválil : Vladimír Multáň, starosta obce

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

Vypracoval : Dana Kičinová

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

Súťažné podklady tvorí :
a.) Výzva na predloženie ponuky
b.) Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
c.) Príloha č. 2 - Výkaz výmer - SO-01 Multifunkčné ihrisko a SO-02 Osvetlenie ihriska
Predpoklad – harmonogram VO :
a.) Verejné obstarávanie : 05/2017-06/2017
b.) Zverejnenie na web stránke obce : 16.05.2017
c.) Odoslanie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa :
16.05.2017
d.) Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenia výzvy do termínu predloženia ponuky do
29.05.2017
e.) Predloženie ponuky : do 29.05.2017 do 14:00 hod.
f.) Otváranie ponúk neverejné a vyhodnotenie ponúk – predpoklad : 29.05.2017 o 15:00 hod.
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Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ : OBEC Uhorská Ves
Stavba : Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves

g.) Elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom : 30.05.2017 - 31.05.2017
h.) Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : do 05.06.2017
i.) Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: po podpise, zmluva je účinná deň po zverejnení
na web stránke obce.
j.) Odovzdanie a prevzatie staveniska : v závislosti od získania nenávratných finančných prostriedkov
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