Futbalový klub Vlčany, občianske združenie
Vlčany 1, 92584 Vlčany, IČO: 31825079 DIČ: 2021009518

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno: Futbalový klub Vlčany, občianske združenie
Sídlo: Vlčany 1, 925 84 Vlčany
Štatutárny zástupca: Peter Horváth, predseda Futbalového klubu
IČO: 31825079
DIČ: 2021009518
Mobil: 0908 612 040
e-mail: horvath.peter@orangemail.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov aj na internetovej adrese (URL):
http://www.obecvlcany.sk/

3. Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia tribúny futbalového ihriska vo Vlčanoch“

4. Druh zákazky, miesto poskytovania služieb, požiadavky na rozsah
ponuky:
Druh zákazky: - Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto vykonania diela : Futbalové ihrisko v športovom areáli v obci Vlčany
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách.
Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. Ponuky dané len na časť zákazky,
obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť,
akoby nebolo predložené.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV:
45000000-7 – Stavebné práce
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce

6. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Rekonštrukcia tribúny futbalového ihriska v športovom areáli v obci Vlčany
Predmetom zákazky – práce podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Požiadavky verejného obstarávateľa:
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Všetky stavebné práce a montáž musia byť vyhotovené podľa technologických predpisov
(pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky,
odpovedajúcim strojným vybavením pre výrobu, dopravu a montáž, platných v čase
vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Predpokladaná hodnota – 10 977,98 EUR bez DPH

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za celkový rozsah obstarávaných prác v EUR s DPH.
Poznámka: Ak uchádzač nie je platcom DPH návrh na plnenie kritéria uvedie ako cenu
konečnú a na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.

9. Dĺžka trvania zákazky:
60 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska

10. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto
dokladov/dokumentov:
-

Návrh ceny vrátane DPH - označený ako Cenová ponuka. Cenu vypracovať podľa
prílohy – Výkaz výmer.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO:
Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
prieskumu trhu doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1.
resp. 2 zákona o VO, ktorým uchádzač preukáže uskutočnenie minimálnej jednej
zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v
minimálnom objeme 10000 € bez DPH. Dokladom bude odberateľom potvrdená
referencia, z ktorej bude zrejmý popis vykonaných prác. Ak ju uchádzač nemá k
dispozícii, predloží vyhlásenie o jej uskutočnení, doplnené dokladmi, preukazujúcimi
jej uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bola uskutočnená (zmluvy,
odovzdávacie protokoly, a pod.). Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods.
1 písm. b) zákona o VO môže uchádzač preukázať referenciou zverejnenou v evidencii
referencií v zmysle § 12 zákona o VO.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
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Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s
platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa
obstaráva.

11. Obsah ponuky uchádzača:
11.1
11.2
11.3
11.4

Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1
Doplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo, Príloha č. 2
Nacenený a podpísaný výkaz výmer Príloha č. 3
Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

12. Lehota na predkladanie ponúk:
04.06.2019 12:00

13. Požadované označenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie na emailovú adresu: horvath.peter@orangemail.sk
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky / osobne, doručí
ponuku v uzatvorenej obálke označenej slovami:
Ponuky spolu s dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:
„Rekonštrukcia tribúny futbalového ihriska vo Vlčanoch“
a s nápisom „Súťaž - Neotvárať“.

14. Miesto a spôsob doručenia ponuky:
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu:
horvath.peter@orangemail.sk
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom doručiť ponuku aj osobne alebo poštou,
prípadne kuriérom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Futbalový klub Vlčany, občianske združenie
Vlčany 1, 925 84 Vlčany
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
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obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky
(napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí
byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu (nestačí
odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú
vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom
vrátené neotvorené.

15. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.

16. Termín otvárania ponúk:
04.06.2019 14:00

17. Ďalšie informácie
Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30.11.2019.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Zmluva o dielo
Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu k tejto výzve. Do návrhu Zmluvy o dielo doplní uchádzač
svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba
uchádzača.

18. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ na vykonanie predmetu zákazky neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani
zálohové platby.
Splatnosť faktúry - 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platba sa bude
realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.
Služby budú hradené z finančných prostriedkov obstarávateľa a s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.

19. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:






Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č.3 - Výkaz výmer
Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 5 - Projektová dokumentácia

Vo Vlčanoch dňa 24.5.2019
.......................................................
Peter Horváth
Predseda FK Vlčany

