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                                                             Výzva  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

  
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

Webové sídlo:              www.prievidza.sk 

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                       046/5179601 

      E- mail  :                       iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Jozef Kobela   

      Telefón :                        046/5179652 

      E-mail :                         jozef.kobela@prievidza.sk                   

  

Kompletnú súťažné dokumenty sú dostupné priamo a bez obmedzení či poplatkov na   

internetovej adrese (URL): http://www.prievidza.sk/verejne-obstaravanie/  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Multifunkčné ihrisko  na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi “.            

      2.2 Miesto dodania: Základná škola Ul. Sama Chalupku, Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác; CPV: 45236110-4 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 89 113,87  € bez DPH 

                                

 3.  Opis predmetu zákazky :    
    3.1 Stavba je situovaná v areály na ZŠ S. Chalupku Ul. S. Chalupku 313/4 v Prievidzi, k.ú. 

Prievidza, parc. č. 417/7. Predmetom diela je vybudovanie športového multifunkčného 

ihriska (certifikovaný umelý trávnik) s pôdorysom hracej plochy 40x20m vrátane 

čiarovania, s výbehmi na brány, vybudovanie prístupového chodníka k ihrisku, osvetlenia 

a rozvody NN . Rozsah prác je stanovený výkazom výmer a projektovou dokumentáciou pre 

realizáciu stavby „Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi“, ktorú vypracovala 

spoločnosť ArchitektiSKA, s.r.o., Medňanského 11039/50-508 Martin. 

          Požadované minimálne parametre týkajúce sa umelej trávy: 

- vlákno PE monofilamentné 

- výška vlákna min. 20mm 

- hrúbka vlákna min. 230μm 

- hustota vpichov min. 22 040/m2 

- počet koncov min. 352 750/m2 

http://www.prievidza.sk/verejne-obstaravanie/
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- celková hmotnosť trávnika min. 2300 g/m2 

Mantinelový systém s vysokou mierou odolnosti voči poveternostným vplyvom 

s ochrannými sieťami. 

Doplňujúce požiadavky a podmienky: 

-  zhotoviteľ bude vykonávať dielo aj počas prevádzky základnej školy. Z tohto 

dôvodu je povinný zabezpečiť výkon činností tak, aby neboli ohrození žiaci a personál 

školy. Realizáciu stavebných prác je potrebné zosúladiť  s chodom základnej školy. 

 

Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou tejto výzvy. Ak je v projektovej 

dokumentácii alebo vo výkaze výmer uvedený konkrétny výrobca, výrobný postup, obchodné 

označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto výroby, uchádzač môže oceniť ekvivalent. Pokiaľ 

uchádzač ocení ekvivalent uvedie  túto skutočnosť v cenovej ponuke a uvedie názov 

navrhovaného ekvivalentu.  

 

3.2  Dodanie predmetu zákazky :     

       Termín  prevzatia staveniska: do 3 dní od výzvy objednávateľa     

  Termín začatia realizácie stavby: najneskôr do 3 dní od prevzatia staveniska 

         Termín ukončenia  a odovzdania stavby : maximálne 90 dní od prevzatia      

staveniska           

 3.3 Záujemcom sa odporúča vykonať fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom 

riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom miesta vykonania diela, tak aby bolo z ich 

strany možné predložiť presne definovanú ponuku. 

       Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu verejného obstarávateľa Ing. J. Kobelu – 

č. t. 046/5179 652, 0902 916 780. 

       

4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov projektu Podpora rozvoja športu na 

rok 2019 z Úradu vlády SR a z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto výzvy). 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto 

požiadavky).   

6.3 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného  stavbyvedúceho s odborným 

zameraním pre požadovaný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie 
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dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) 

stavbyvedúceho na vybrané časti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným 

dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.  

6.4  Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy.   

6.5 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia 

verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam 

musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je 

referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o 

verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo 

záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, 

doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 

ktorého boli uskutočnené. Uchádzač zoznamom preukáže uskutočnenie minimálne jednej 

zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v 

minimálnom objeme 80 000,00 EUR bez DPH/zákazka.  

6.6  Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom  

uchádzača.     

6.7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení 

kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

6.8 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

    6.9  Úspešný uchádzač do 5 pracovných dní od doručenia Oznámenie o výsledku vyhodnotenia              

ponúk predloží ku plneniam európske bezpečnostné certifikáty, technické listy 

k zabudovaným materiálom, vzorku umelého trávnika v rozmere 30x30cm a vzorku 

mantinelového systému podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.         

   

7.  Lehota na predloženie ponúk a otváranie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 07.05.2020 do 13.00 hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.   

  7.3 Ponuky, musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených  obálkach 

a označené : „Multifunkčné ihrisko na  ZŠ S. Chalupku v Prievidzi“ - neotvárať.  

  7.4 Termín a miesto otvárania ponúk:  

 Ponuky sa budú otvárať neverejne dňa 7.5.2020 o 14:00 hod. na Mestskom úrade Prievidza.            

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  
           Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu        

            diela tak, aby dielo bolo užívania schopné. 
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 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk       

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú         

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Jozef Kobela 

 

V Prievidzi, 16.4.2020 

   

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: projektová dokumentácia  

              výkaz výmer             

              návrh zmluvy o dielo 

 


