Výzva na predkladanie ponúk

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce ako verejný obstarávateľ v zmysle
§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje túto výzvu.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov, adresy a kontaktné údaje
Názov : Mesto Zlaté Moravce
Adresa : 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce V zastúpení : PaedDr. Dušan Husár
IČO : 00308676
DIČ : 2021058787
Bankové spojenie : VÚB Nitra
Číslo účtu
: 33422162/0200
IBAN : SK22 0200 0000 0000 3342 2162
Kontaktná osoba : Ing. Richard Urbanovič
Tel. : +421 903 825 824
e-mail : richard.minedu1407@gmail.com
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.zlatemoravce.eu
Názov predmetu zákazky:

Športoviská pre deti a mládež v meste Zlaté Moravce
Zákazka sa delí na časti -nie
Časť 1 -Multifunkčné ihrisko 40x20m
Hlavný kód CPV:
45 236 110-4-stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Druh zákazky: stavebné práce

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. Povoľuje sa predloženie
variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Stručný opis:
Časť 1 - Multifunkčné ihrisko 40x20m
Popis súčasného stavu : športový areál je v súčasnom stave ako zatrávnená plocha nekvalitnej
prírodnej trávy. Investor plánuje so zriadením viacúčelového ihriska rozmerov 20,0 x 40,0 m s
umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami. Základové konštrukcie (pásy

a pätky) pre vybavenie ihriska budú realizované z vystuženého betónu, založené na úrovni
únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hÍbke od upraveného terénu. Horná
hrana základových konštrukcií je navrhovaná min. 50mm nad pôvodným terénom. Základové
pätky budú realizované pre kotvenie stÍpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie
basketbalovej konzoly. Treba uvažovať so stavebnou úpravou základových konštrukcií ako aj
s hornou hranou pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia. Stavebná
úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry potrebnej dÍžky do ktorého budú následne osadené
dodané prvky vybavenia ihriska. Po zrealizovaní základových konštrukcií budú pokračovať
práce na viacúčelovom ihrisku osadením betónového obrubníka 1OOO x 250 x 80 po obvode
ihriska. Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej
hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať' na požadovanú únosnost"
podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. Povrchová úprava viacúčelového
ihriska bude realizovaná umelou trávou výšky 18 mm z polyetylénového vlákna. Minimálna
hustota vpichov 22.570/m2. Min. hmotnosť trávnika 2.230 g/m2. Dte: min. 11500, výplň z
kremičitého piesku sušeného - min. 18 kg/m2 Viď výkaz výmer.

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri
dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a
bezpečnostných predpisov. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia
byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie
nachádzajúce sa na pracovisku. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného
obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov
verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii
predmetu zákazky. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných
právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu
stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v
cenovej ponuke. Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi
zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky tiež uskutočnenie pravidelných ročných kontrol
ihriska po dobu 3 roky oprávnenou osobou bezplatne. Úspešný uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi po výzve oprávnenie oprávnenej osoby. Uchádzač musí s touto skutočnosťou
kalkulovať pri tvorbe cenovej ponuky. Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok
spÍňajúci minimálne požadované parametre. Uchádzač môže použiť aj ekvivalenty uvedených
materiálov, ktoré však musia spÍňať min. uvedené technické parametre a vyššie.
Komunikácia, vysvetľovanie a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a
uchádzačmi bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie
richard.minedu l 407@gmail.com, 0903825824.

Predpokladaná hodnota zákazky:
65.000,- € bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Víťazná bude najlacnej šia ponuka predložená na celý predmet zákazky. Do hodnotenia budú
zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa tejto výzvy! Pri uchádzačoch,
ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri uchádzačoch, ktorí sú
platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Podmienky účasti:
Uchádzač v ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti
- Osobné postavenie -§ 32 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač musí spÍňať podmienku
účasti uvedenú v§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukázaním podľa§ 32
ods. 2, písm. e) alebo podľa§ 152 zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie podmienky
účasti podľa§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží: • doklad o
oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa §
32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (vyžaduje sa predloženie originálov alebo
úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej
sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ, výpis z
obchodného registra - predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri), alebo • náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov
podľa§ 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ podľa
§ 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
- Podmienka účasti - Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o
verejnom obstarávaní Uchádzač musí spÍňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej
spôsobilosti podľa§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie danej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením: Zoznamu stavebných prác,
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné
obdobie), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (ďalej len potvrdenie o
vykonaní stavebných prác). Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru
sa rozumejú stavebné práce na výstavbách, rekonštrukciách, opravách, obnovách a stavebných
úpravách pozemných komunikácií podobného rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet
zákazky. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia Výzvy v
http://www.sport.vlada.gov.sk. Potvrdenie o vykonaní stavebných prác musí obsahovať
minimálne identifikačné údaje o zhotoviteľovi, objednávateľovi, o zmluve, opis a rozsah
plnenia podľa zmluvy, miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy, hodnotenie plnenia, dátum

vyhotovenia. Ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní, dokladom je referencia podľa§ 12 zákona o verejnom obstarávaní. Ak
nie sú referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, musia byť
potvrdené tak, ako je to uvedené v nasledujúcom bode, b) bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na
základe ktorého boli uskutočnené. Zoznam má byť potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V
prípade, že referencia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nie je zverejnená,
prílohou zoznamu budú potvrdenia odberateľov, alebo zmluvy a dodacie listy a pod. v takom
rozsahu, aby bolo možné z uvedených dokladov zistiť požadované údaje. Zoznam stavebných
prác musí obsahovať minimálne: - identifikáciu zhotoviteľa, objednávateľa, zmluvy, - rozsah
plnenia podľa zmluvy (neuplatňuje sa, ak je tento údaj uvedený v potvrdení o vykonaní
stavebných prác), - miesto a lehotu plnenia zmluvy (od do), - kontaktné údaje osoby
objednávateľa, u ktorej si možno overiť plnenie zmluvy, - cenu v štruktúre cena bez DPH v
EUR, DPH v EUR a cena s DPH v EUR - celkovú zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných
prác; v prípade, že sa preukázaná fakturovaná celková cena líši od zmluvnej celkovej ceny,
bude akceptovaná fakturovaná celková cena, Potvrdenia majú byť iba za práce v požadovanom
období. Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti
stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v požadovanom období.
Ak je celková zmluvná cena za uskutočnenie stavebných prác uvedená v inej mene ako je EUR,
je potrebné uviesť: - cenu v pôvodnej mene, - alikvotne ceny v pôvodnej mene za každý rok, v
ktorom sa stavebné práce uskutočnili, s ohľadom na rozhodné obdobie, - ceny v EUR za každý
rok, v ktorom sa stavebné práce uskutočnili, prepočítané z pôvodnej meny priemerným ročným
kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa stavebné
práce uskutočnili, alebo prepočítané kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa
stavebné práce uskutočnili v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB,
- celkovú zmluvnú cenu v EUR vypočítanú ako súčet prepočítaných cien v EUR jednotlivých
rokov. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania bude potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za požadované
obdobie uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom boli stavebné práce rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a v celkovom finančnom objeme vo výške
min. 70 OOO,- EUR s DPH.
Certifikát STN EN ISO 9001 - uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu kvality
podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy
Obchodné podmienky
Pred ukončením procesu hodnotenia ponúk sa uchádzač zaväzuje do 3 dní od Výzvy verejného
obstarávateľa predložiť podrobný rozpis cien plnenia, preukázanie disponibility potrebnými

technickými zariadeniami a doklady, ktoré zodpovedajú normám DIN 18035/6, EN 14877.
Ďalej je povinný doložiť ku plneniam európske bezpečnostné certifikáty, technické listy a
poskytne k nahliadnutiu každý jednotlivý tovar z predmetu plnenia.
Zmluva alebo objednávka bude uzatvorená pre každú časť samostatne. DÍžka trvania-dodania
zákazky: Do 1 mesiaca od odovzdania staveniska.
OBSAH PONUKY:
l .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
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk:
17.5.20 19 do 12,00 hod.
Termín otvárania ponúk:
Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so zákonom
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s touto výzvou. Otváranie ponúk a
vyhodnotenie ponúk je neverejné! O výsledku verejného obstarávania budeme informovať
každého uchádzača písomne.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
30.6.2019
ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak cenová
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečované písomne a príp. e-mailom.
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PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

