INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY
PODLIMITNÉ ZÁKAZKY
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: : Mesto Šaľa

IČO: 306185

Poštová adresa: Námestie Svätej Trojice 1953/7
Mesto/obec: Šaľa

PSČ: 927 15

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7

Telefón: 031/7705981

Kontaktná osoba: Margita Simighová, Ing. Gabriela Braníková
E-mail: simighova@sala.sk

Fax: 031/7706021

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.sala.sk

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Údržba futbalového štadióna Šaľa
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)
Stavebné práce

Tovary

Hlavné stavenisko alebo miesto
uskutočňovania stavebných prác:
NUTS kód

Hlavné miesto dodania
tovarov:
NUTS kód

Služby
Kategória služby (príloha č. 2 a 3 k zákonu): 27
Hlavné miesto poskytovania služieb: Šaľa

NUTS kód SK023
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
- Predmetom zákazky je údržba trávnatých plôch a údržba umelého trávnika na futbalovom štadióne. Jedná sa o
kosenie trávnatých plôch hlavných ihrísk, vedľajších trávnatých plôch, jarné prevzdušnenie ihrísk (vertikutácia),
hnojenie ihrísk, valcovanie ihrísk, polievanie ihrísk, obnova trávnikov v pravidelných cykloch. Údržba umelého
trávnika predstavuje prečesávanie povrchu, odstránenie buriny ručne, odstránenie buriny herbicídmi, valcovanie,
tossing (špeciálna údržba), kropenie, oprava príslušenstva, odstránenie snehu. Termín a harmonogram prác musia
byť zosúladené a prispôsobené k činnosti futbalového klubu. Viac v súťažných podkladoch. Služby budú
financované z rozpočtu verejného obstarávateľa.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Hlavný predmet
Doplňujúce
predmety

77320000-9
77314100-5

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)
    -
    -
    -
    -

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah: Údržba trávnatých plôch na futbalovom štadióne spočíva:
Kosenie trávnatých plôch - hlavné ihriská – predstavuje zber odpadu pred kosením, kosenie, zhrabanie a naloženie na
dopravný prostriedok, odvoz na skládku do 20 km určenú objednávateľom - cyklus (III-XI) 50 x , výmera - hlavné
ihrisko 18 720 m2, mládežnícke ihrisko - 7 980 m2 ( výmera spolu 26 700 m2).
Kosenie vedľajších trávnatých plôch - predstavuje zber odpadu pred kosením, kosenie, zhrabanie a naloženie na
dopravný prostriedok, odvoz na skládku do 20 km určenú objednávateľom - cyklus 6 x, výmera 20 000 m2.
Jarné prevzdušnenie ihrísk (vertikutácia) - predstavuje prevzdušnenie ihrísk, zhrabania a naloženie bioodpadu na
dopravný prostriedok, odvoz na skládku do 20 km určenú objednávateľom, cyklus 1 x ročne, výmera 26 700 m2.
Hnojenie ihrísk - predstavuje dodanie hnojiva podľa výživových potrieb (spotreba 500 kg/1 hnojenie), rozmetanie
hnojiva, cyklus 5 x ročne, výmera 26 700 m2.
Valcovanie ihrísk - predstavuje zaťaženie trávnatých plôch na odstránenie nerovností terénu hmotnosťou valca,
cyklus 6 x ročne, výmera 26 700 m2.
Polievanie ihrísk - predstavuje polievanie hlavných ihrísk prostredníctvom polievacej súpravy, ktorá je zapožičaná od
f. Drastav pre potreby futbalového klubu, k dispozícii je funkčná čerpacia stanica vody, cyklus 30 x ročne, výmera
26 700 m2.
Obnova trávnikov - predstavuje dodanie a podsev trávnym semenom (spotreba 180 kg), pieskovanie s dodaním
piesku (spotreba 60 t), úpravu smykom po pieskovaní, cyklus 1x ročne, výmera 26 700 m2.
Údržba umelého trávnika na futbalovom štadióne spočíva:
Prečesávanie povrchu - predstavuje udržiavanie umelého trávnika vo vertikálnej rovine oddeľovaním jednotlivých
stebiel syntetického trávnika kefou vo všetkých smeroch, striedaním smerov, bez prerušenia činnosti, cyklus 35 x ,
výmera - 7 770 m2.
Odstránenie buriny ručne - predstavuje ručné vytrhanie buriny aj s korienkami po obvode ihriska v šírke 10 cm, pri
vytrhávaní buriny je veľmi dôležité predísť k poškodeniu substrátu, naloženie bioodpadu na dopravný prostriedok,
odvoz na skládku do 20 km určenú objednávateľom - cyklus 2 x, výmera 346 bm.
Odstránenie buriny herbicídmi - predstavuje chemické odstránenie buriny herbicídnym postrekom - cyklus 2 x,
výmera 346 bm.
Valcovanie - predstavuje zaťaženie umelého ihriska hmotnosťou valcom po šírke ihriska v smere spojov, cyklus 1 x
ročne, výmera 7700 m2.
Dosýpanie kremičitého piesku a EPDM gumového granulátu - predstavuje dodania a zasypanie „holých“ miest
novým kremičitým pieskom/gumou, zapravenie syntetickou metlou do povrchu, cyklus 1 x, výmera 4000 m2.
Tossing (špeciálna údržba) - predstavuje premiešavanie a prehadzovanie po dĺžke aj po šírke, čím sa dosiahne, že
štruktúra piesku a gumy sa stáva kyprá, guma lepšie prilieha k povrchu a dochádza k úplnému alebo čiastočnému
odstráneniu machu, cyklus 1 x, výmera 7770 m2.
Kropenie - predstavuje polievanie umelého trávnika v letných suchých mesiacoch, k dispozícii je funkčná čerpacia
stanica vody, cyklus 10 x ročne.
Oprava príslušenstva - predstavuje opravu bránky, vlajkových tyčiek, bránkovísk, podľa potreby.
Odstránenie snehu - predstavuje šetrné odstránenie snehu z povrchu syntetického trávnika, cyklus 7 x z celej plochy
umelého trávnika.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo): 32000,00 Mena: EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na rokovanie
Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez zverejnenia:
vyplňte prílohu D.

IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): 1984/2014

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy 09 /06/2014 (dd/mm/rrrr)
V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 001
V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0
V.4. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva:
Úradný názov:
Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa
Poštová adresa:
Nitrianska 1727
Mesto /obec:
PSČ 927 05
Šaľa
E-mail:
Telefón: 0317714713
fkduslosala@salamon.sk
Internetová adresa (URL):
V.5. Informácie o hodnote zmluvy (uveďte len číslo)

IČO: 17642868

Štát: SR
Fax:

Bez
DPH

Vrátane
DPH

Sadzba
DPH (%)

Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota: 31.295,10

Mena: EUR

alebo najnižšia ponuka
(ktorá sa brala do úvahy)

pri
/najvyššia ponuka
Mena:

pri

  ,
  ,

