OBEC POLUVSIE
Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec
tel. : 046/5442102, e-mail : poluvsie@poluvsie.sk
www.poluvsie.sk

_____________________________________________________________________
Vybavuje : Martin Šujan
Dátum : 2.7.2018
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Poluvsie
Sídlo organizácie : Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec
IČO : 00318418
Internetová adresa : www.poluvsie.sk
E-mail : poluvsie@poluvsie.sk
Kontaktné miesto : Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec
Kontaktná osoba : Martin Šujan
Telefón : 0917940882
E-mail : poluvsie@poluvsie.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy :
2.1 Názov zákazky : „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom“.
2.2 Miesto dodania : Obec Poluvsie.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
2.4 Druh zákazky : zákazka na stavebné práce, tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu,
CPV : 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
CPV : 39293400-6 Umelý trávnik
CPV : 37535200-9 Zariadenie ihrísk
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 68 800,01 € bez DPH.
3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom realizovanej zákazky je výstavba Viacúčelového športového ihriska v obci Poluvsie
v zmysle podmienok uvedených v Prílohe č. 1 - Výkaz výmer. Táto príloha je pre uchádzačov
záväzná. Ide o kompletnú dodávku certifikovaného umelého trávnika vrátane čiarovania - vlákno
PE monofilamentné, výška vlákna 20 mm, hustota vpichov 22047/m2, počet koncov 352752/m2,
hrúbka vlákna 230µm, Dtex 11000, celková hmotnosť trávnika je min. 2311 gr/m2, výplň kremičitý
piesok sušený 26kg/m2 vrátane čiarovania. Mantinelový systém s vysokou mierou odolnosti voči
poveternostným vplyvom s ochrannými sieťami, osvetlenie a rozvody NN. Športové vybavenie
tvoria bránky 3x2 m Al, Zn multifunkčné stĺpiky na volejbal, tenis s príslušenstvom. Kompletný
rozsah vrátane minimálnych požadovaných technických podmienok a parametrov diela je
v projektovej dokumentácii, ktorá je v prílohe Výzvy.
3.2 Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja
športu na rok 2018“.
3.3 Záujemcom sa dôrazne odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby získali
všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Záujemcovia, ktorí
prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú informácie na
telefónnom čísle, alebo priamo u kontaktnej osoby - starosta obce. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo rozšíriť rozsah predmetu zákazky v prípade, ak dôjde verejným obstarávaním ku
úspore.

3.4 Dodanie predmetu zákazky : 8 týždňov od podpísania a zverejnenia zmluvy.
4. Podmienky účasti :
Osobné postavenie :
Zoznam a krátky opis podmienok : § 32 ods. 1 písm. e) - Uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač predloží doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač vedený v Zozname
hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie dokladuje splnenie podmienky účasti
prehlásením, že je v zozname evidovaný. Identifikačné údaje uchádzača : obchodný názov, adresa
sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho
zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo a e-mail.
Technická a odborná spôsobilosť :
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky : § 34 ods.
1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a kontaktných údajoch investorov s možnosťou verifikácie verejným
obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje uviesť minimálne dve referencie realizovaných
stavieb, spočívajúcich vo výstavbe ihrísk, ktorej predmetom bola realizácia športovej plochy podľa
požadovaných parametrov a technických podmienok. Úhrnná hodnota referencií musí byť
najmenej 68 800,01 € bez DPH. Uchádzač, ktorého referencie sa nachádzajú v informačnom
systéme Evidencií vedenom Úradom pre verejné obstarávanie dokladuje splnenie podmienky účasti
konkrétnym odkazom na stránku.
Obchodné podmienky :
Verejný obstarávateľ môže zaslať uchádzačovi výzvu na preukázanie splnenia podmienok
prieskumu trhu. Uchádzač sa 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.
5. Možnosť predloženia ponuky :
5.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
6.1 Zálohy nebudú poskytované.
7. Podmienky účasti uchádzačov - obsah ponuky :
7.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača.
7.2 Ocenená špecifikácia - podľa Prílohy č. 1.
7.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).
7.4 Zoznam referencií.
8. Lehota na predloženie ponúk :
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do : 12.07.2018 do 1500 hod.
8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec.
8.3 Ponuky požadujeme predložiť v listinnej podobe. Ponuky musia byť doručené v uzatvorených
obálkach a označené : „Verejné obstarávanie - Viacúčelové športové ihrisko - NEOTVÁRAŤ“.
8.4 Miesto otvárania ponúk : Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec
8.5 Otváranie ponúk bude neverejné.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk :
9.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

9.2 Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania - materiál, doprava, práca a uvedená suma
zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeným
prác.
9.3 Ponuky sa predkladajú poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. alebo osobne do
podateľne verejného obstarávateľa na tejto adrese. Ponuky budú predkladané v slovenskom
jazyku, cena je v eurách bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
túto skutočnosť v ponuke).
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
V Poluvsí, 2.7.2018

......................................................
Martin Šujan
starosta obce

