Výzva na predkladanie ponúk
zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:
Adresa organizácie:

Obec Jamník
053 22 Jamník č. 101

Štatutárny zástupca:

Ing. František Pavol, starosta obce

IČO:
00 329 215
Krajina:
Slovenská republika
Adresa profilu verejného obst.: obec@jamnik-spis.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na intemetovej adrese (URL):
https://www.jamnikspis.sk/index.php?option=com_urednideska&view=urednideska&Itemid=5&filter_kategorie=
23
Kontaktné miesto:
Obecný úrad Jamník
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

2.

Ing. Edita Baginová - osoba zabezpečujúca proces
verejného obstarávania
0907 339 140
obec@jamnik-spis.sk

Názov predmetu zákazky:

Podpora rozvoja športu na rok 2019 - „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Jamník“

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

3.

Druh zákazky:

Zákazka na dodanie stavebných prác

4.

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia výstavby viacúčelového športového ihriska o rozmeroch
18,0 x 33,0 m s multifunkčným umelým trávnikom a mantinelmi s ochrannými sieťami.
Presná špecifikácia je vo výkaze výmer, ktorý je prílohou výzvy. Uvedená technická
špecifikácia je minimálna požadovaná úroveň. Uchádzač môže predložiť aj ponuku s vyššími
technickými parametrami, ktoré uvedie v nacenenom výkaze výmer.
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.
Predmet zákazky musí byť vyhotovený v súlade s parametrami 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 nesmie ponúknuť použité resp. repasované prvky. Všetky prvky musia
byť nové.
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.
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované
parametre. Variantné riešenie verejný obstarávateľ neprijme. 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 stĺpika.
Taktiež bude požadovaný technický list trávnika.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
49 970,89 EUR bez DPH

6. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
Termín plnenia zákazky: 10/2019 – 03/2020
Miesto plnenia zákazky: Obec Jamník, športový areál
7. Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadku miesta realizácie. Obhliadku je možné
vykonať v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00, pričom termín a čas obhliadky je nutné
vopred telefonicky dohodnúť.

8.

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
9. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra).

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Uchádzač je povinný predložiť prílohu č.1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritérií a Prílohu č.
2 - Štruktúrovaný rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
11. Lehota na predkladanie ponúk:
25. 09.2019 do 10,00 hod
12. Termín otvárania ponúk:
25.09.2019 o 10:30 hod. , otváranie ponúk je neverejné
13. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuky je potrebné predkladať v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú
v bode 1. výzvy v lehote na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 25.09.2019 do 10,00 hod.
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Multifunkčné ihrisko, Jamník“.
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov,
sídlo, adresa).
14. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
14.1 Doklad o oprávnení podnikať v súlade s bodom 9. tejto výzvy – originál, alebo
osvedčená kópia
14.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) 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.
14.3 Štruktúrovaný rozpočet (nacenený výkaz výmer) podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača. (Príloha č. 2)
14.4 Návrh Zmluvy o dielo bez jej príloh (Príloha č. 3) podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v ktorej uchádzač vyplní údaje v článku II ods.
6 a v článku III ods. 1 návrhu zmluvy
15. Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp
uchádzačmi ohľadom 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 písomnou formou
v štátnom (slovenskom) jazyku.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.

16. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní zašle
informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
120 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
18. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
18.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom.
18.2 Verejný obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry/faktúr v lehote.
Splatnosť faktúr je 30 dní.
18.3 Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

V Jamníku 11.09.2019
Ing. František Pavol
starosta obce

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia

