
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje: Obec Veľké Zlievce, Veľké Zlievce 127, 991 23 

Veľké Zlievce 

- Kontaktná osoba a miesto: Mgr. Roman Mikušinec, CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 

974 01 Banská Bystrica; roman.mikusinec@cvo.sk, 0908 93 46 80 

- Webové sídlo (internetová adresa): http://www.velkezlievce.sk / 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  

na internetovej adrese (URL): www.velkezlievce.sk 

Názov predmetu zákazky: Podpora rozvoja športu v obci Veľké Zlievce 

Hlavný kód CPV: 45236110-4  –  stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 

Druh zákazky: stavebné práce 

Stručný opis: Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33 x 18 m. 
Ihrisko o výmere bude určené na prioritne na futbal, volejbal a basketbal.  
Športový povrch bude umelý trávnik 3.generácie s minimálnymi nasledovnými parametrami: 

- výška vlasu 40 mm 
- monofilamentné vlákno  
- farba olivovo alebo limetkovo zelená 
- Dtex min. 10 300 
- Váha min. 2500 g/m2 
- Hustota vpichov min. 8800/m2 
- Minimálna záruka 8 rokov 

 
Oplotenie pozostáva z mantinelov a osieťovania ihriska po všetkých stranách. Požaduje sa 
výplň mantinelu aluminiový kompozitný panel zloženie (AL 0,4 mm , PVC 5,2 mm, AL 0,4 
mm) odolný, farebne stály, celková hr. Min. 6 mm,  plastové ochranné krytky, výška 
mantinelu 1 m, mantinel v jednom kuse (neskladaný), hliníkový profilovaný stĺpik, hliníkové 
profilované madlo eloxované, oplotenie z ochranných sietí nylónových, odolných voči UV 
žiareniu. Siete uchytené na vrchnom stužení – galvanizovanej konštrukcii /nie len oceľové 
lanko/. V rámci športového vybavenia sa požadujú hliníkové brány a hliníkové volejbalové 
stĺpy so sieťou. Osvetlenie konštrukčne ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované 
výška 2 m na oplotení, ťahanie kabeláže vrchným stužením oplotenia, celková minimálna 
výška oplotenia 6 m vrátane výložníkov ( 1 m mantinel, 3 m siete, 2 m výložníky). 
Basketbalové konštrukcie: jednostĺpová konštrukcia, pozinkovaná oceľ, povrchová úprava 
komaxit, rozmery min. d: 1800 mm, v: 3720 mm, profil hranatý, kotvenie na betónovú pätku 
pomocou kotviaceho koša, doska z bezpečnostného skla v hliníkovom ráme, nastaviteľnosť 
sklonu dosky so spodnou gumenou ochranou – rozmer dosky min. d: 1800 mm, š: 1065 mm, 
h: 25/50 mm, obruč – pozinkovaná oceľ, pružná, oceľová sieťka. 
 
Podrobnejšie informácie uchádzač môže získať v projektovej dokumentácii. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky tiež uskutočnenie pravidelných ročných 
kontrol ihriska po dobu 3 roky oprávnenou osobou bezplatne. Úspešný uchádzač predloží 
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verejnému obstarávateľovi po výzve oprávnenie oprávnenej osoby. Uchádzač musí s touto 
skutočnosťou kalkulovať pri tvorbe cenovej ponuky. 
 
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované 
parametre. Variantné riešenie verejný obstarávateľ nepríjme. Uchádzač s najnižšou cenovou 
ponukou je do 4 dní odo dňa výzvy verejného obstarávateľa na predloženie vzoriek 
materiálov povinný doručiť vzorky materiálov, ktoré budú použité pri realizácii stavby. Ak 
nedoručí vzorky, alebo dodá vzorky nižšej kvality, obstarávateľ jeho ponuku vyhodnotí ako 
neúspešnú. Požadované budú minimálne vzorky trávnika o minimálnom rozmere 20 x 20 cm, 
vzorky mantinelu a hliníkového profilovaného eloxovaného madla, profilovaného 
hliníkového stĺpika. Taktiež bude požadovaný technický list trávnika a statický posudok 
oplotenia s mantinelmi a vrchným stužením.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 58 777,84 Eur bez DPH 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH 

Dĺžka trvania zákazky:  max. 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Návrh zmluvy predloží 

na vyzvanie verejného obstarávateľa úspešný uchádzač. 

Podmienky účasti: 1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok 

účasti týkajúcich sa osobného postavenia – § 32 ZoVO  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov 

jedným zo spôsobov, a to nasledovne:  

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať 

tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu 

zákazky alebo  

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z 

ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje 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. 

Použitie elektronickej aukcie: nie 

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je potrebné doručiť na kontaktné miesto verejného 

obstarávateľa: CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica. Lehota na 

predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo doručených osobne 

uplynie dňa 07.09.2018 do 09:00. Ak uchádzač predloží ponuku po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti ponuku neotvorenú uchádzačovi. Uchádzač 



môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je 

potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením 

hesla „Veľké Zlievce – ihrisko“. 

Obsah ponuky: Ponuku predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, 
kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno 
kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa. 

2. Dokladovanie podmienok účasti podľa tejto výzvy 
3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 
4. Rozpočet stavebných prác 
5. Technické listy (katalógové listy) pre umelý trávnik, stĺpiky, mantinely, madlá, 

bránky. 

 
Termín otvárania ponúk: 07.09.2018 o 10:00 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 120 dní od lehoty na 

predkladanie ponúk 

 

 

Veľké Zlievce 17.8.2018                                              

                 Ivan Krahulec 

                  starosta obce  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Výkaz výmer 
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 
 
 


