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. Verejný obstarávateľ

Obec Krajná Poľana

Poštová adresa

090 05 Krajná Poľana

IČO

33 06 04

Kontaktné miesto a miesto doručenia ponuky:
PHZ Tender, s. r. o.
Novomeského 19
058 01 Poprad
Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Galdunová
info@obstaravame.sk
0908 707 626

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona.
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
4. Názov zákazky
Multifunkčné ihrisko Krajná Poľana
5. Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
6. Hlavné miesto dodania
Krajná Poľana 61, 090 05 Krajná Poľana,okr. Svidník

7. Výsledok verejného obstarávania
Zmluva o dielo
8. Stručný opis zákazky
Účelom stavby je vytvorenie univerzálneho športového ihriska na voľnom priestranstve
v centre obce Krajná Poľana. V súčasnosti je v blízkosti prevádzkovaná základná a
materská škola pre deti. Plocha na ktorej deti trávia voľný čas je neupravená. Nespĺňa
základné parametre pre prevádzkovanie športových aktivít. Za týmto účelom je
navrhnutá stavba multifunkčného ihriska, ktorá radikálne zmení kvalitu tohoto
verejného priestoru. Rovnako tak v obci nie je žiadna podobná plocha, ktorá by svojimi
parametrami umožňovala realizáciu športových aktivít a podporovala tak v obci zdravý
život. Hlavnými bodmi výstavby sú:
o Zemné práce spojené s prípravou podkladu pre povrch podlahy ihriska
o Odvodnenie podlahy ihriska
o Zrealizovanie základových konštrukcií a podlahy ihriska
o Osadenie prvkov vybavenia ihriska
o Montáž osvetlenia ihriska.
Ihrisko bude postavené o rozmere 33x18 m, určené na futbal, volejbal, tenis, nohejbal.
V prípade nesúladu projektovej dokumentácie a výkazu-výmer sa uchádzač pri
naceňovaní riadi výkazom-výmerom.
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované
parametre. Variantné riešenie verejný obstarávateľ neprijme. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje možnosť od uchádzačov v procese hodnotenia žiadať technické listy
a certifikáty materiálov.
9. Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom obhliadku miesta realizácie.
Obhliadku je možné vykonať vopred v dňoch pondelok-piatok od 9,00 do 14,00
hod.
10. Hlavný predmet zákazky:
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

11. Predpokladaná hodnota zákazky 75 279,46 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku, ktorej návrh na plnenie
kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.
12. Termín plnenia
Do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
13.1 Predmet zákazky bude čiastočne financovaný z dotácie Prešovského
samosprávneho

kraja

programu

„Výzva

pre

región“

–

Podpora

výstavby

a rekonštrukcie športovísk v PSK a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú
cenu

uhradí

verejný

obstarávateľ

úspešnému

uchádzačovi

bezhotovostným

platobným stykom.
14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade
úspešnosti uzavrie rámcová dohoda
Nevyžadujú sa.
15. Podmienky účasti
Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje:
§

V súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar,
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
ZVO uchádzač môže preukázať predložením príslušného dokladu (obyčajná
kópia) alebo len odkazom, resp. linkom na elektronickú databázu, kde si verejný
obstarávateľ preverí požadované informácie; uchádzač nie je povinný predložiť
doklad v ponuke. (www.orsr, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk – zoznam
hospodárskych subjektov)

§ V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR. Podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO

uchádzač preukáže predložením

čestného vyhlásenia, pričom sa odporúča sa použiť vzor, ktorý tvorí Prílohu č.
4 tejto Výzvy.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Uchádzač musí predložiť prílohu č.2 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií a prílohu
č.1 tejto výzvy Výkaz Výmer podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom
15. 03. 2021 do 15,00 hod.
18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuky je potrebné predkladať v listinnej alebo elektronickej e-mailovej podobe
Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu :
PHZ Tender, s. r. o.
Novomeského 19
058 01 Poprad
Ponuka musí byť označená nápisom: Multifunkčné ihrisko Krajná Poľana –
NEOTVÁRAŤ
V e-mailovej

podobe

uchádzač

predloží

ponuku

na

adresu:

info@obstaravame.sk
Predmet e-mailu: Multifunkčné ihrisko Krajná Poľana - NEOTVÁRAŤ
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky /
uchádzač (názov, sídlo, adresa).
19. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
19.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 15 tejto výzvy.

19.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2) 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.
19.3 Výkaz výmer nacenený a podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača. (Príloha č. 1)
19.4 Návrh Zmluvy o dielo bez jej príloh (Príloha č. 3) podpísaná a vyplnená
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom
jazyku, predkladá sa spolu s jeho slovenským prekladom.
21. 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 v štátnom (slovenskom) jazyku.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
22. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
23. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
120 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
24. Dátum

zaslania

výzvy

05. 03. 2021
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

na

predkladanie

ponúk

Príloha č. 1 – Výkaz-výmer
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4 – Čestné prehlásenie
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

..................................................
Mgr. Michaela Galdunová
osoba zodpovedná za VO

