MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
__________________________________________________________________________

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1. Názov zákazky:
„Multifunkčné ihrisko Rozkvet pri VIII. ZŠ v Považskej Bystrici Výmena umelej trávy.“
2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov:
Mesto Považská Bystrica
IČO:
00317667
Kontaktná osoba:
Ing. Anton Gardian, +421 42 44 43 891
Webové sídlo:
http://www.povazska-bystrica.sk
Sídlo verejného obstarávateľa:
Centrum 2/3,
017 13 Považská Bystrica
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet zákazky:
„Multifunkčné ihrisko Rozkvet pri VIII. ZŠ v Považskej Bystrici Výmena umelej trávy.“
4. Druh zákazky:

stavebné práce

5. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL):
https://egov.povazskabystrica.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet
zákazky.
7. Podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa túto
podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. (1) písm. e) ZVO: -je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
7.1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa bodu 7 doloženým dokladom o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky ako originál alebo úradne overenú kópiu dokladu nie staršiu
ako tri mesiace.
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7.2. Preukázanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom
podľa §152 ods.4 ZVO.
7.3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydáva doklad uvedený v bode 7.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
7.4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo
obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
8. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je kompletná výmena súčasného umelého
trávnika na multifunkčnom ihrisku Rozkvet pri VIII. ZŠ v Považskej Bystrici (33m x 18 m) za
nový umelý. Výmena musí zahŕňať demontáž pôvodného trávnika vrátane jeho likvidácie
na skládku do 10 km, príprava podkladu, gumená podložka pod umelý trávnik, dodávku a
montáž nového umelého trávnika s celkovým povrchom 608 m² v kvalite podľa
požadovanej špecifikácie a vyznačenie hracích polí, čiarovanie trávnika, volejbal, dodávka
a zapracovanie piesku.
Minimálne požiadavky na certifikovaný umelý trávnik:
Povrch ihriska bude tvoriť vysoko kvalitný umelý trávnik - výška vlasu 20mm,jemnosť vlasu9000Dtex, fibrilovaná páska ,vlákno polyetylénové, hrúbka vlákna 80 mikrónov , hustotapočet vpichov 27 297/m2, celk. hmotnosť trávnika je min. 2157 g/m2. Do umelej trávy sa
budú vyrezávať a vlepovať čiary . Umelý trávnik sa zapieskuje sušeným kremičitým pieskom v
množstve 26 kg /m2 .
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer ktorý je prílohou výzvy na predkladanie
ponúk.
V prípade ak sa vo výkaze výmer alebo výzve na predkladanie ponúk uvádzajú konkrétne
značky stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke nahradiť tieto materiáli ich
ekvivalentným druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov.
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45236110-4
10. Predpokladaná hodnota zákazky:
34 761,62 EUR bez DPH
11. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Predmetom zákazky je kompletná výmena
súčasného umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku Rozkvet pri VIII. ZŠ v Považskej
Bystrici (33m x 18 m) za nový umelý. Výmena musí zahŕňať demontáž pôvodného trávnika
vrátane jeho likvidácie na skládku do 10 km, príprava podkladu, gumená podložka pod
umelý trávnik, dodávku a montáž nového umelého trávnika s celkovým povrchom 608 m²
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v kvalite podľa požadovanej špecifikácie a vyznačenie hracích polí, čiarovanie trávnika,
volejbal, dodávka a zapracovanie piesku.
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer ktorý je prílohou výzvy na predkladanie
ponúk.
12. Miesto dodania predmetu zákazky:
Rozkvet pri VIII. ZŠ v Považskej Bystrici
13. Variantné riešenie: neumožňuje sa
14. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom
kontaktnom mieste: Ing. Maleňák Stanislav (042/4305 506). Účasť na obhliadke je
nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku.
15. Lehota a miesto na predloženie ponúk:

18. 07. 2018 do 10:00 hod

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne firmy MP Profit PB
s.r.o., a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
16. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou,
kuriérom alebo osobne na adresu uvedenú v bode 15. Ponuky budú predkladané v
slovenskom alebo českom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Ihrisko – Rozkvet“ – NEOTVÁRAŤ!
17. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a
Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.
18.
19.
20.
21.

Lehota viazanosti ponúk: 30. 09. 2018
Dĺžka realizácie stavebných prác: 30 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
Použitie elektronickej aukcie: nie
Obsah ponuky:
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Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály , ktorá obsahuje:





Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 1 tejto výzvy
Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – príloha č. 2 tejto výzvy
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 7.
Kópiu certifikátu ponúkaného umelého trávnika.

22. Otváranie ponúk:
Neverejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18. 07. 2018 o 11:45 hod
Miesto: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
23. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného
obstarávateľa a zo zdrojov v rámci programu Podpora rozvoja športu prostredníctvom Úradu
vlády Slovenskej republiky.
24. Začiatok verejného obstarávania: 10.07.2018
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
-

nebude predložená žiadna ponuka,
ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo

V Považskej Bystrici, dňa 27. 06. 2018

.............................................
Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba
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