Stavba : Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Výzva
na predkladanie ponúk
zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon) na uskutočnenie stavebných prác
1.

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
e-mail : starosta@uhorskaves.sk
Osoby oprávnené konať za objednávateľa :
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky : Vladimír Multáň, starosta obce, 0918 840 206
Kontaktná osoba pre zabezpečenie verejného obstarávania: Dana Kičinová
Adresa : Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón : 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail : dana.kicinova@gmail.com
Kompletné súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL) :
http://uhorskaves.sk/zverejnovanie-dokumentov/verejne-obstaravanie

2. Druh zákazky : zákazka na uskutočnenie stavebných prác, podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z.
zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej
len Zákon).
3. Zatriedenie verejného obstarávateľa podľa zákona : §7 ods. 1 písm. b.) Zákona
4. Hlavný predmet zákazky :
CPV kód : 45 236 110 - 4
Kategória : Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
CPV kód : 39 293 400 – 6
Kategória : Umelý trávnik
5. Názov zákazky s nízkou hodnotou : Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
6. Predpokladaná cena zákazky : cena bez DPH je 67 634,16 €.
7. Hlavné miesto stavby : intravilán obce Uhorská Ves, na časti pozemkov parcelné číslo KNE 111,
498/502, 498/503 (KNC 507/1,507/2) okres : Liptovský Mikuláš, kraj : Žilinský, SR.
8. NUTS KÓD : SK031 – žilinský kraj
9. Komplexnosť dodávky :
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho delenia a bez variantných
riešení.
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10. Obhliadka miesta : v prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, nakoľko nie je potrebná.
11. Výsledok verejného obstarávania : Zmluva o dielo
Podmienkou podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
na podporu rozvoja športu na rok 2018.
Projekt má byť realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program
Podpora rozvoja športu na rok 2018
12. 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
Športová povrch:
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1. finálny športový povrch, umelá tráva, piesková výplň
Spodná stavba
2. pieskový podsyp, štrkodrvina
3. vrchná podkladová vrstva, štrkodrvina
4. spodná podkladová vrstva, štrkodrvina
5. nezámrzná ochranná vrstva, štrkodrvina

dĺžka vlákna 20mm
frakcia 0-4 mm
frakcia 4-8 mm
frakcia 8-16 mm
frakcia 32-63 mm

hr. 30 mm
hr. 30 mm
hr. 50 mm
hr. 190 mm

Existujúci podklad
6. vyspádovaná a zhutnená zemná pláň Edef2 = 45Mpa
7. drenáž
Spodná stavba
Na upravenú vyspádovanú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v min.
hrúbke 190mm( 190-240mm - strechovitý spád 3% k ryhám drenážneho výkopu)
Na ochrannú vrstvu sa zrealizuje spodná podkladová vrstva zo štrkodrviny frakcia 8-16mm v hrúbke 50mm,
rovinatosť ±20 mm na 4m.
Horná podkladová vrstva je tvorená pieskovým podsypom frakcie 4-8mm v hrúbke 30mm (po zhutnení),
rovinatosť ±5mm na 2m.
Podkladovú vrstvy pod umelý trávnik tvorí pieskový podsyp fr. 0-4mm v hrúbke 30mm (po zhutnení),
rovinatosť ±5mm na 2m.
Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je 45 MPa.
Môže byť použitá aj iná alternatívna skladba podložia. Návrh úpravy skladby podložia sa prípadne vykoná
po odbornej obhliadke zemnej pláne a priepustnosti podložia na základe zhodnotenia skutkového stavu.
Športový povrch
Na pripravené vyrovnávajúce pieskové lôžko sa položí umelá tráva. Parametre umelého trávnika sú:
Názov výrobku
Materiál

4PLAY Sport S
Vlas: PE monofilament
Podkladová textília: 100% PP
Zatretie: SBR latex
Jemnosť vlasu
11 000/8 dtex
±10%
Šírka vlasu
1mm
±10%
Hrúbka vlasu
230µm
± 10%
Plošná hmotnosť vlasu
1,191 g / m2
± 10%
Počet stehov
21/10 cm
± 10%
Počet vpichov
22 047 / m2
± 10%
Počet koncov
352 752 /m2
± 5%
Výška vlasu
20 mm
± 5%
Plošná hmotnosť podkladovej textílie 170 g/m2
± 10%
Plošná hmotnosť zatretia
950 g/m2
± 10%
Celková plošná hmotnosť
2 311 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, ±26kg/m2
Výrobok podľa smernice EU 76/769 neobsahuje žiadne nebezpečné látky

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
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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. Súčasťou osvetlenia je aj prípojka el.
energie, ktorá 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.

Presná položkovitá špecifikácia jednotlivých častí zákazky vrátane množstva a rozsahu
jednotlivých dodávok je súčasťou výkazu – výmer, taktiež projektovej dokumentácie pre
viacúčelové ihrisko a jeho osvetlenie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť podkladov pre proces
verejného obstarávania.
Plnenie predmetu zákazky musí rešpektovať technické požiadavky (min. rozmery, výstavba
podložia, povrch ihriska, mantinelový systém, min. vybavenie ihriska) kladené na multifunkčné
ihrisko v zmysle záväznej metodiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.
Súčasťou zákazky je aj montáž jednotlivých dodávok a zabezpečenie celkového sfunkčnenia
a sprevádzkovania jednotlivých častí zákazky, doprava materiálu, strojov a pracovníkov,
zabezpečenie fotodokumentácie z priebehu realizácie prác ( CD), zabezpečenie zákonného
uloženia a likvidácie vzniknutých odpadov a ostatné náklady v zmysle Zmluvy o dielo.
Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky :
 Podrobný technický popis realizovaného predmetu diela je uvedený v projektovej dokumentácii
a výkaze výmer, ktorú vyhotovil zodpovedný projektant Ing.arch. Dušan Holan, Kollárova 73,
036 01 Martin, vypracoval Ing.arch. Tibor Marcin a ktorá je prílohou tejto Výzvy..
 V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov vo výkaze výmer obchodným
názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných
materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“.
 Ak uchádzač vo svojej ponuke ponúkne náhradu, týkajúcu sa špecifikácie predmetu
obstarávania – „ekvivalent“ konkrétnych výrobcov, výrobných postupov, značiek, patentov, t.j.
výrobkov, musí táto náhrada/ekvivalent však spĺňať všetky úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ vo
výkaze výmer a sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je výrobok určený. Navrhnuté
riešenie nesmie byť v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami.
 Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe k rozpočtu, kde uvedie ponúkané
„ekvivalenty“ a predloží všetky vyhlásenia o zhode resp. certifikáty navrhovaných ekvivalentov,
technické listy a zdôvodnenie, čím predložený ekvivalent spĺňa všetky úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je výrobok
určený.
 Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
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 Príloha bude podpísaná fyzickou osobou alebo štatutárnym orgánom uchádzača a priložená
v ponuke pre posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov.
 Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženie
kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
 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.
13. Zdroj finančných prostriedkov : stavba bude financovaná z Úradu vlády SR z programu
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Podmienky financovania:
a.) Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu.
b.) Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej preukázateľného doručenie verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľ sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
c.) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu
14. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky : september až november 2018, najneskôr
do 20.11.2018
Dĺžka doby realizácie stavby celkom : je do 50 kalendárnych dní
Začatie realizácie stavby : do 3 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
15. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti :
Osobné postavenie preukáže každý uchádzač v súlade s §32 ods.1 písm. e) Zákona a to
nasledovne:
a.) Predložením dokladu podľa §32 ods.2 písm. e) Zákona – doklad o oprávnení dodať stavebnú
prácu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky alebo
b.) Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa §152 Zákona
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač vie uskutočniť stavebnú prácu, ktorá zodpovedá
predmetu zákazky
c.) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 Zákona. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S
poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa
budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného
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sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto
predpisu.
 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených
dokladov vo fotokópii dokladu. Iba úspešný uchádzač predloží originál tohto dokladu
pred podpisom zmluvy.
16. Finančné a ekonomické postavenie podľa §33 Zákona – sa nevyžaduje
17. Technická a odborná spôsobilosť podľa §34 Zákona :
1.) Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. g) zákona preukázať, že disponuje min. jednou
osobou s požadovanou praxou a skúsenosťami v profesii stavbyvedúci - osoba odborne
spôsobilá na výkon činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Minimálna požadovaná úroveň :
a.) osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho podľa
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov alebo iný doklad platný v členských krajinách EÚ, predloží buď originál
alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej bude originál pečiatky stavbyvedúceho a jeho
podpis.
b.) profesijný životopis stavbyvedúceho alebo ekvivalentný doklad s podpisom stavbyvedúceho,
v ktorom preukáže skúsenosti stavbyvedúceho s riadením stavebných prác na zákazkách.
Profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad bude obsahovať prehľad zamestnania a zoznam
relevantných zrealizovaných stavebných prác, na ktorých vykonával vedenie stavby s uvedením
názvu stavby, obdobia realizácie, miesto stavby a názov a adresy zamestnávateľa (predloží
buď originál alebo overenú fotokópiu)
Odôvodnenie potreby a primeranosti : Požiadavka na predloženie dokladu o odbornej
spôsobilosti stavbyvedúceho je nevyhnutnosťou vyplývajúcou z platnej legislatívy pri
uskutočňovaní stavieb. Požiadavka na predloženie profesijného životopisu, vyplynula z rozsahu
stavby a požiadavky overiť si skúsenosti osoby zodpovednej za odborné vedenie stavebných
prác počas platnosti zmluvy.
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v SR, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.
2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 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. Skutočnosť podľa druhej vety 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. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 odseku 1 písm. g) Zákona, uchádzač
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môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce a služby, na
ktoré sa kapacity vyžadujú.
Ak uchádzač nesplní podmienky účasti podľa bodov a) a b) tohto bodu výzvy nebude jeho ponuka
zaradená do hodnotenia.
18. 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 : 14.09.2018 do 11:00 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“
19. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
a.) Doklady/dokumenty v súlade s bodom 15/ a 17/ tejto výzvy.
b.) Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje- podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom – Príloha č.1
c.) Štruktúrovaný rozpočet podľa výkazu výmer - podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača. Ak uchádzač ponúkne náhradu, týkajúcu sa špecifikácie
predmetu obstarávania – „ekvivalent“ konkrétnych výrobcov, výrobných postupov, značiek,
patentov súčasťou rozpočtu musí byť aj „Príloha ekvivalentov“, kde uvedie ponúkané
„ekvivalenty“ a predloží všetky vyhlásenia o zhode resp. certifikáty navrhovaných
ekvivalentov, technické listy a zdôvodnenie, čím predložený ekvivalent spĺňa všetky úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý
je výrobok určený, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača –
Príloha č.2
d.) Návrh Zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v ktorej uchádzač vyplní údaje v článku II ods. 6 a v článku III ods. 1 tejto
rámcovej dohody- Príloha č. 3
20 . Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa 14.09.2018 na adrese
Obecného úradu v Uhorskej Vsi.
21. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia :
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena v EURO vrátane DPH.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili o požiadavky na obsah ponuky
v súlade s bodom 19/ 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.
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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.
22. Použitie elektronickej aukcie : nie
23. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku
24. Ďalšie informácie a požiadavky 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 v zmysle
súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie súťaže – prieskumu.
- 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.
- Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom poskytovania dokladov a podkladov, vysvetľovania podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, sa bude uskutočňovať
iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
- Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Dana Kičinová, Moyzesova 177,
03301 Liptovský Hrádok, kontaktné údaje v bode 1/ tejto výzvy
- 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
- Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
- Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia na kontaktný email
25. Lehota viazanosti ponuky je stanovená : do 31.12.2018.
26. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa : 04.09.2018

Schválil : Vladimír Multáň, starosta obce

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

Vypracoval : Dana Kičinová

....................................................
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Súťažné podklady tvorí :
1. Výzva na predloženie ponuky
2. Príloha č.1 – Identifikačné údaje a návrh na plnenie kritérií
3. Príloha č. 2 – Výkaz výmer
4. Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo
5. Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia
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