VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na uskutočnenie
stavebných prác s názvom „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“.
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Webové sídlo:
www.sala.sk
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Ing. František Čibrik, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
(kontakt mobil: 0905409304)
vo veciach podmienok
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, Referát právny a verejného obstarávania
E-mail:
mesto@sala.sk
simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: vnútroblok Ul. 8.mája, Šaľa, parcelné číslo 2338/1, LV č. 1

3.

Druh zákazky: stavebné práce
Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie:
Nie.

4.

Platnosť ponuky:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 28.06.2019

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
max. 2 mesiace od účinnosti zmluvy o dielo, nie však neskôr ako do 29.4.2019.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska rozmerov 33 x 18 m s umelým trávnatým
povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami vo vnútrobloku Ul. 8. mája v Šali podľa podmienok
výzvy na poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. Na multifunkčnom
ihrisku sa bude môcť realizovať 5 športov a to konkrétne futbal, volejbal, tenis, streetbal,
čiastočne hádzaná. Multifunkčné ihrisko sa bude využívať predovšetkým na rekreačné účely,
rôzne sídliskové súťaže a voľnočasové aktivity. Viac v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky: 55529,25 eur bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný kód CPV:
45236110-4 – Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Dodatočné kódy CPV:
39293400-6 – Umelý trávnik

45100000-8 – Príprava staveniska
45112723-9 – Terénne úpravy ihrísk
45310000-3 – Elektroinštalačné práce.
7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce na predmet
obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname hospodárskych
subjektov s uvedením registračného čísla.
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
1) § 34 ods. 1 písm. j) ZVO údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré
má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Uchádzač predloží zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii na
uskutočnenie predmetu zákazky zodpovedajúcim strojným vybavením. Uchádzač preukáže, že
disponuje strojovým vybavením v min. rozsahu:
a) 1x vibračná doska min. 200 kg
b) 1x univerzálny nakladač
c) 1x nákladné vozidlo Euro 5
Uchádzač predloží dôkaz preukazujúci disponibilitu strojovým vybavením uvedeným vyššie
v písm. a) až c), z ktorého musí jasne a určito vyplývať disponibilita uchádzača strojovým
vybavením. Disponibilita je preukazovaná predložením napr. technických preukazov, STK, EK
podľa zákona č. 8/2009 v platnom znení, preberacích protokolov, lízingových zmlúv a pod. –
z dokladu musí vyplývať disponibilita strojným zariadením.
Verejný obstarávateľ pre stavebné práce súvisiace so strojovým vybavením uvedeným v písm.
a) až c) tohto bodu uplatňuje ustanovenie § 38 ods. 4 ZVO a požaduje, aby predmetné práce
vykonal uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sám.
2) § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo
záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Uchádzač predloží zoznam podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom v % - tách, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je
známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo,
identifikačné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Podiel
subdodávateľsky zabezpečovaných prác uchádzač rozpíše v členení: druh práce, subdodávateľ,
hodnota prác vyjadrená v % k ponukovej cene.

8.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
8.1 Ponuku je potrebné doručiť:
a) adresa pre doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., pre doručenie kuriérom,
resp. osobného doručenia
Mestský úrad
PSČ: 927 15
Šaľa Námestie Sv. Trojice
Číslo: 7
b) obal ponuky musí obsahovať:
 adresu verejného obstarávateľa,
 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
 označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
 heslo súťaže: „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
8.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 28. 1. 2019 Čas 10:00 h

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 28. 1. 2019 Čas: 13:00 h.
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Miesto: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, Šaľa, zasadačka 1. poschodie
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.
10. Podmienky financovania:
Zákazka bude spolufinancovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie z Úradu
vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2018 a z rozpočtu verejného
obstarávateľa.
Podmienkou financovania diela je overenie procesu verejného obstarávania Úradom vlády SR
podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 .
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja
športu na rok 2018.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
Použitie elektronickej aukcie: NIE
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sami overili
a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a vypracovanie ponuky. Výdavky
spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku miesta
realizácie zákazky je potrebné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vo veciach technických
a to najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na vysvetľovanie súťažných podkladov.
12.3 Zhotoviteľ bude povinný najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy zložiť na
zábezpekový účet objednávateľa finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške
10 % z celkovej ceny za dielo s DPH.
12.4 Ponuky budú doručené osobne (do podateľne Mestského úradu Šaľa) alebo poštou na
adresu uvedenú v bode 1. Obálka musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu
otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Multifunkčné
ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“.
12.5 Požiadavky verejného obstarávateľa:
V projektovej dokumentácií a výkaz výmer sú uvedené minimálne technické parametre
stavebných materiálov a konštrukcií, bez uvedenia typu a výrobcu, preto verejný
obstarávateľ za účelom zistenia skutočných parametrov ponúkaných stavebných materiálov
a zariadení bude požadovať od uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste predložiť pred
podpisom zmluvy zoznam stavebného materiálu a zariadení navrhovaných v ponuke
s uvedením typu a výrobcu nasledovných položiek:
- športový povrch ihriska - typ umelého trávnika (technický list so základnými parametrami,
certifikát) a jeho špecifické parametre (prípadne vzorka veľkosti cca A4)
- popis použitého materiálu na mantinelový systém (stĺpikov a ich kotvenie, výplne
mantinelov – druh a typ, madlá i ostatné časti mantinelového systému)
- typ ochranných sietí (ich rozmery) a postup ich výmeny v prípade ich poškodenia
Ako dôkazový materiál verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí, platné doklady o posúdení vlastností výrobkov v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (zákona č.
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133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), alebo
ekvivalentný dôkazový materiál výrobcov stavebných materiálov a zariadení z ktorých sú
jednoznačne identifikovateľné požadované technické parametre stavebných materiálov a
zariadení uvedených v ponuke.
12.6 Všetky ďalšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch, ktorých prílohou je aj
projektová dokumentácia k stavbe a výkaz výmer.
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): https://sala.sk/download/multifunkcne-ihriskosa.zip

12.7 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
 Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy
 Návrh na plnenie kritérií
 Návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
 ocenený položkovitý rozpočet aj na CD nosiči vo formáte Excel
 čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov.
12.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

Prílohy:
1. Vzor formuláru – Návrh na plnenie kritérií
2. Vzor formuláru – Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov

V Šali dňa 14. 1. 2019
4

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky: Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa
Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný
v príslušných článkoch zmluvy o dielo.
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov, obchodné meno uchádzača:

__________________________________

Sídlo uchádzača:

__________________________________

IČO uchádzača:

__________________________________

Kritérium na hodnotenie ponúk

Návrh naplnenie
Cena v EUR bez
DPH 20 % EUR
DPH

Cena v EUR
s DPH

Najnižšia cena vrátanie DPH
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Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

1.

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam
uvedeným v súťažných podkladoch.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
c) Účasťou v súťaži súhlasím s poskytnutím celej ponuky na administratívnu kontrolu procesu
verejného obstarávania

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
Názov predmetu zákazky

Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa

Názov, obchodné meno uchádzača: ............................................
Sídlo:

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

IČO:

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

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky
„Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“ (ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným
obstarávateľom Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 01 Šaľa (ďalej len „verejný
obstarávateľ“) výzvou na predkladanie ponúk dňa 14. 1. 2019
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli
viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
6

b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.
V ........... dňa ... ... 2019

................................................
meno a priezvisko funkcia,
podpis1

1

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača
koná navonok.
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