
Zákazka: Fričovce – multifunkčné ihrisko 

 

 
V Ý Z V A 

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 Fričovce 

            Poštová adresa   Obecný úrad Fričovce, Fričovce 34, 082 37 

Široké 

            IČO    00327026   

     Kontaktné miesto a miesto doručenia ponuky: 

     Tenderteam, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
    Kontaktná osoba:   Alena Galbavá, galbava@tenderteam.sk,  

051 7713873 
 
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona 

     § 7 ods. 1 písm. a) zákona. 
 

3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 

     Nie 
 
4. Názov zákazky 

 Fričovce – Multifunkčné ihrisko 

 
5. Druh zákazky 

     Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

 
6. Hlavné miestododania 

 Obec Fričovce, Fričovce p. č. 21/2, okres Prešov, kraj Prešovský 

  
7. Výsledok verejného obstarávania 
     Zmluva o dielo 
 

8. Stručný opis zákazky 

Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33 x 18 m. Ihrisko 

bude určené na futbal, volejbal, basketbal.  

Športový povrch bude umelý trávnik s minimálnymi nasledovnými parametrami: 

 výška vlasu 40 mm  

 monofilamentné vlákno  

 farba zelená 

 Dtex min. 8800 

 Váha min. 2200 g/m2 

 Hustota vpichov min. 8600/m2 

 Minimálna požadovaná záruka 8 rokov 
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Oplotenie pozostáva z mantinelov a osieťovania ihriska po všetkých stranách. 

Požaduje sa výplň mantinelu aluminiový kompozitný panel zloženie (AL 0,4 mm , 

PVC 5,2 mm, AL 0,4 mm) odolný, farebne stály, celková hr. Min. 6 mm,  plastové 
ochranné krytky, výška mantinelu 1 m, hliníkové profilované madloeloxované, 

oplotenie z ochranných sietí odolných voči UV žiareniu. Siete uchytené na vrchnom 

stužení– galvanizovanej konštrukcii. V rámci športového vybavenia sa požadujú 

hliníkové brány a hliníkové volejbalové stĺpy so sieťou.Ďalej na ihrisku budú 

basketbalové konštrukcie: požadovaná je jednostĺpová konštrukcia, pozinkovaná 

oceľ, povrchováúprava komaxit, rozmery min. d: 1800 mm, v: 3720 mm, profil 

hranatý, kotvenie na betónovú pätku pomocou kotviaceho koša, doska 

z bezpečnostného skla v hliníkovom ráme, nastaviteľnosť sklonu dosky so spodnou 

gumenou ochranou – rozmer dosky min. d: 1800 mm, š: 1065 mm, h: 25/50 mm, 

obruč– pozinkovaná oceľ, pružná, oceľová sieťka.Osvetlenie konštrukčne ako súčasť 
oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška 2 m na oplotení, ťahanie kabeláže 

vrchným stužením oplotenia, celková minimálna výška oplotenia 6 m vrátane 
výložníkov ( 1 m mantinel, 3 m siete, 2 m výložníky).Bližšia špecifikácia je uvedená 
vo výkaze-výmere a v PD. 
 

Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované 

parametre. Variantné riešenie verejný obstarávateľ neprijme.  

 
9. Obhliadka miesta: 

Verejný obstarávateľ odporúča 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 v 54 741,30 EUR bez DPH 

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijaťponuku, ktorej návrh na plnenie 

kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 
 

12. Termín plnenia 
Do 30.06. 2020 

   
13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

13.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu 

verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľúspešnému 

uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.  

13.2 Verejný obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry/faktúr 

po a počas realizácie diela sumu 42 000 €  s DPH. 

13.3 Zvyšná časť ceny diela bude objednávateľom uhradenádo konca októbra 2020. 

Objednávateľ vyzve zhotoviteľa e-mailom na vystavenie faktúry na zvyšnú časť ceny 
diela najneskôr do 15.10.2020 

 

14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade 

 úspešnosti uzavrie rámcová dohoda 
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 Nevyžadujú sa. 
 

15. Podmienky účasti 

Uchádzačpredloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať, alebo internetový výtlačok 
výpisu z ORSR, alebo zo Živnostenského registra.  

 
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. 

  Uchádzačmusí predložiť prílohu č.1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií a prílohu 

č.2 tejto výzvy Výkaz Výmer podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača.  

 

17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom  

21. 02. 2020 do 14,00 hod. 
 
18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk 

 Ponuky je potrebné predkladať v listinnej podobe  

 

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu : 

Tenderteam, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Fričovce – Multifunkčné 

ihrisko“. 

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. 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. 

       19.3 Výkaz výmer nacenený a podpísaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. (Príloha č. 2) 

       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 
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poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude 

uskutočňovaťiba vštátnom (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 na predkladanie ponúk  
11. 02. 2020 
 

25. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa 

11. 02. 2020 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


