
 
 

 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

(v súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov : Mesto Žiar nad Hronom 

Sídlo : Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO: 00321125 

Telefón : 045-67871 36, 045-678 71 31 

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Klacek – vo veciach verejného obstarávania,  

Lucia Zaťková – vo veciach technických 

e-mail : martina.klacek@ziar.sk,  lucia.zatkova@ziar.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5275/document/list 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v meste ZH 
 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s demontážou pôvodného 

a dodaním a výmenou nového umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. 

Rozmery multifunkčného ihriska sú 33m x 18m. Nový povrch bude tvoriť multifunkčný 

vysoko kvalitný certifikovaný umelý trávnik  -   vlákno polyetylénové, výška vlákna 20 mm, 

jemnosť vlákna Dtex – 8 800, hustota vpichov 27 297 /m2, fibrilovaná páska, výplň - 

kremičitý piesok sušený  27 kg/m2 s čiarovaním na tri druhy športu (futbal, volejbal, 

basketbal), celková hmotnosť trávnika je 2 278 g/m2. Súčasťou dodávky je aj podlepovacia 

páska, doprava trávnika a piesku, manipulácia, zapracovanie piesku do trávnika.  

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

Materiál fibrilovaná páska 

jemnosť vlasu  8 800 Dtex 

výška vlasu  20 mm 

plošná hmotnosť   2 278 g/m² 

hustota vpichov  27 297/ m² 

Farba zelená 
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Vyznačenie čiary na futbal, volejbal, basketbal  

výplň: kremičitý piesok sušený 27 kg/ m²  

frakcia 0,1 – 0,2 mm  

požadovaná záruka: 5 rokov  

 

Technická špecifikácia je konkretizovaná v priloženom podrobnom rozpočte k zmluve. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávku, demontáž, likvidáciu a odvoz pôvodného 

trávnika, úpravu podložia, montáž, čiarovanie multifunkčného ihriska (futbal, volejbal, 

basketbal), lepidlo, podlepovacie pásky. Objednávateľ  požaduje  predložiť podrobný rozpočet 

do 3 dní od uzavretia zmluvy.    

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
13.862,40,- bez DPH 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
Do 31.3.2020 

 

8. Podmienky účasti: 
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2016 Z. z. 

o verejnom obstarávaní  uchádzač na splnenie podmienok účasti predloží fotokópiu dokladu 

o oprávnení, ktorým preukáže, že je oprávnený dodať a uskutočniť stavebné práce, ktoré sú 

predmetom zákazky.   

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
9.1  Doklady požadované v bode 8 tejto výzvy , 

9.2  Súčasťou ponuky je predloženie certifikátu technických vlastností ponúkaného 

umelého trávnika.  

9.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie min. dvoch referencií s rovnakým 

predmetom plnenia zákazky, v hodnote minimálne 10.000,- bez DPH. 

9.4  Vyplnený výkaz-výmer – príloha č. 1 tejto výzvy  

9.5  Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – príloha č. 2 tejto výzvy 

9.6  V prípade ak sa nachádzajú vo výkaze výmer konkrétne značky stavebných 

materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto 

materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických 

parametrov. 

9.7  Úspešný uchádzač do troch (3) pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku 

vyhodnotenia ponúk má povinnosť doručiť do sídla verejného obstarávateľa vzorku 

umelého trávnika v rozmere 30x30cm.  

 

 



 
 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
30.10.2019 10:00 

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v € 

 

11. Termín otvárania ponúk: 
30.10.2019 10:15 

 
12.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

  Nie. Predmet zákazky nie je možné predkladať  na jednotlivé časti. 
 

13. Obliadka:  
 Obhliadka miesta je možná. V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na 

uvedenom kontaktnom mieste. 

 

14.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  
Predmet zákazky bude z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, a z dotácie 

z Programu na podporu rozvoja športu 2019 prostredníctvom Úradu vlády SR.  

 

15. Platobné podmienky a spôsob fakturácie: 

Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobný stykom, 

bez poskytnutia zálohy alebo preddavku, a to na základe faktúry, so splatnosťou 30dní.  

 

16. Lehota viazanosti ponúk 
31.3.2020 

 

17.   Ďalšie informácie:  
17.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 10 tejto výzvy 

nebudú vyhodnocované v rámci zadávanie predmetu zákazky a budú záujemcom 

vrátené neotvorené. 

17.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu o dielo so žiadnym  

z uchádzačov v prípade, že najnižšia ponúknutá cena bude vyššia ako 14.600,- € s DPH.   

17.3 Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich 

obsah a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera. 

17.4 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom  na jej finančný limit 

definovaná v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou 

zákazkou, postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákazky s nízkou hodnotou. 

17.5 Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

17.6 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 

predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov 

do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov uchádzača predložených v ponuke 

uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 

rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.  



 
 

 

17.7  Verejný obstarávateľ v súlade s § 20 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že 

komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa 

uskutoční elektronicky 

 

18. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
18.1.  Výkaz - výmer 

18.2.  Zmluva o dielo 


