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VÝZVA  
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
 

zákazka podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného 

obstarávania 
 
 
1. 
 
1.1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov: Základná škola, 
Adresa sídla: Z. Nejedlého 2, 052 05 Spišská Nová Ves 
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa: www.zsnejedleho-snv.edupage.sk 
Zastúpený: Mgr. Miroslav Nováček, riaditeľ školy 
- v zastúpení PaedDr. Katarína Kilianová, zástupca riaditeľa – poverený zamestnanec 
IČO: 35546069 
DIČ: 2021668418 
 
1.2.KONKTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 
Meno:  PaedDr. Katarína Kilianová 
Adresa: Z. Nejedlého 2, 052 05 Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 53 440690 
E-mail:, zsnejedleho.snv@gmail.com 
 
Kompletné súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení a poplatkov na 
adrese:  https://zsnejedleho-snv.edupage.org/zmluvy/ 
 
2.  PREDMET ZÁKAZKY   
 
2.1. Názov zákazky: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku “ 
2.2.Druh zákazky: dodanie  stavebných prác 
2.3. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 05  Spišská Nová Ves  
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
452661199-7 Opravárenské práce na športových ihriskách 
39293400-6 Umelý trávnik 
77320000-9 Údržba športových ihrísk 
 
2.5. Rozdelenie predmet zákazky na časti: nie 
 
2.6.Stručný opis predmetu zákazky:  Predmetom zákazky je výmena starého opotrebovaného 
povrchu jestvujúceho umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, ktoré je situované v areáli Základnej 
školy Z.Nejedého 2, Spišská Nová Ves. V rámci predmetu zákazky sa požaduje celoplošné vyrovnanie 
a zhutnenie povrchu v zmysle platných noriem a pokládka nového trávnika vrátane čiarovania 



a zásypov. Súčasťou predmetu zákazky je aj výmena ochranných sietí na kratších stranách ihriska za 
nové. Podrobný popis stavebných prác vrátane špecifikácie a množstva je určený a vymedzený tak, 
ako je uvedené vo výkaze, výmere, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy – tento je potrené doručiť 
ocenený v rámci cenovej ponuky. 
Technické požiadavky na umelý trávnik – tieto uchádzač zdokladuje technickým listom priloženým 
k cenovej ponuke:  
 
- vlákno polyetylénové, monofilamentné,  
- výška vlákna minimálne 18 - 20 mm,  
- minimálna hustota vpichov 22.000/m2 ,  
- minimálna hmotnosť trávnika 2.150 g/m2 ,  
- Dtex: min 6 600,  
- výplň – kremičitý piesok sušený – min. 18 kg/m2 ; 
 
 
3. STANOVENIE POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
formou výberového konania. 
 
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je    najviac 21 327,50 € bez DPH  
 
5. MENA A CENY UVEDENÉ V PONUKE 
Ponuková cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 
v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, výška DPH, navrhovaná zmluvná cena s DPH.  Ak 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní v ponuke. Navrhovanú cenovú ponuku žiadame predložiť podľa priloženého 
výkazu/výmeru. 
 
6. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia v zmysle  zákona 343/2015 Z.z.: 
- podľa § 32, odst. 1, písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku  
- podľa § 32, odst. 1, písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – uchádzač predloží 
čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy 
- podľa § 2, odst. 1, písm. g) uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne 
uložená sankcia, ktorú dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 
 
7. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 
1. najnižšia cena+ zodpovedajúca kvalita 90% 
2. dodacia lehota – 10% - uviesť do koľkých dní od odovzdania staveniska bude výmena zrealizovaná 
 
8. LEHOTA VIAZANOSTI  PONUKY 
 31.12.2019 



 
 
9. ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
Elektronická aukcia: nepoužije sa. 
 

 
10. OZNAČENIE PONUKY 
 V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť ponuka vložená 
do neprehľadnej obálky s uvedením nasledovných údajov: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa 
- obchodné meno a sídlo uchádzača 
- viditeľne označiť obálku – „Výmena trávnika – ponuka – NEOTVÁRAŤ“ 
 
11. NÁKLADY NA PONUKU 
 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 
12. LEHOTA A MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 
 
12.1. Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2019 do 12.00 hod. 
12.2. Miesto predkladania ponúk: Základná škola, Z. Nejedlého 2, 05205 Spišská Nová Ves. Pri 
osobnom doručení Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,  kancelária  ekonómky školy v 
pracovných dňoch 8.00 – 12.00, 12.45 – 14.00 hod.: 
12.3. Forma predkladania ponuky:  Cenovú ponuku je možné zaslať poštou alebo doručiť osobne, 
prípadne doručiť cez inú osobu. Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Návrhu 
naplnenie kritéria – príloha č. 1, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy spolu 
s výkazom/výmerom – príloha č.  + ďalšie požadované dokumenty spolu v jednej obálke s označením 
podľa bodu 10. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku.  
 
 
13. ZÁKAZKA VYHRADENÁ PRE CHRÁNENÉ DIELNE ALEBO CHRÁNENÉ PRACOVISKÁ 
 nie 
 
 
14. OTVÁRANIE PONÚK  
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné a uskutoční sa dňa 21.10.2019 o 13.00 hod.. 
 
15. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 
ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. 
Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Predpokladaný termín oznámenia 
výsledku je do 5 pracovných dní od otvárania ponúk. 
 
 
16. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo, návrh ktorej tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ doručí úspešnému uchádzačovi objednávku až po kontrole procesu verejného 
obstarávania a po podpise grantovej zmluvy. 
 
17. TRVANIE 
60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo – najdlhšie však do 31.12.2019 
  



18. DôVODY NA ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- Nebude predložená ani jedna ponuka, 
- Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
19. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa 
a z dotácie Úradu vlády SR. Úhrada za zrealizované služby bude formou bezhotovostného platobného 
styku  na základe doručenej faktúry do 14 kalendárnych dní odo dňa  doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Verený obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 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. 
Ďalšie informácie:  Predmetom fakturácie budú len skutočne objednané a dodané služby. 
 
 
 
Dátum zverejnenia výzvy: 11.10.2019 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 11.10.2019     
 
 
 
 
        v.z. PaedDr. Katarína Kilianová 
                 zástupca riaditeľa  
              poverený zamestnanec 
 
 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2: výkaz/ výmer 
Príloha č. 3: čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo 
 


