
 

               Obec Petrovce 
Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

 

 

  

Výzva na predkladanie ponúk  

(zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Petrovce 

Adresa:  094 31 Hanušovce nad Topľou 

IČO:  00332674 

    Kontaktná osoba:   Ing. Miroslav BOBRIK, starosta obce (0905 937 495) 

Telefón:  057 / 445 23 21 

Elektronická pošta:  obecpetrovce@stonline.sk 

Internetová adresa:  www.obecpetrovce.sk  

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 

internetovej adrese (URL):  

http://www.obecpetrovce.sk/vyzvy-oznamenia-verejne-vyhlasky-obec-petrovce.htm 

 

 

2. Názov zákazky: 
    Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce 

 

3.  Hlavný kód CPV (Spoločný slovník obstarávania)  : 

Hlavný predmet:  

45236110-4  Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská  

45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín  

45212200-8  Stavebné práce na stavbe športových zariadení  

45112720-8  Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí    

    90512000-9  Služby na prepravu odpadu  

    90513000-6  Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu  

 
 

4. Druh zákazky 

Zákazka na stavebné práce. Ide o  zákazku zadávanú postupom zadávania zákazky podľa § 

117 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 

5. Stručný opis ( Opis predmetu zákazky): 

Predmetom zákazky je vybudovanie viacúčelového ihriska rozmerov 18,0 x 33,0 m s 
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umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami a osvetlením. Bude 

slúžiť občanom na športové využitie. Predmetom projekčného riešenia je realizácia 

multifunkčného ihriska multifunkčného ihriska v obci Petrovce. 

Podrobný popis a postup prác jeho výstavby je uvedený v projektovej dokumentácii.  

Bližšia špecifikácia a technické riešenie je predmetom projektu stavby, ktorého súčasťou je 

i výkaz – výmer.  

Upresnenie: 

      Mantinelový systém je podrobnejšie popísaný vo výkresovej časti detail C, D. 

Umelý trávnatý povrch -  minimálna výška vlasu 15mm, materiál – polypropylén, 

polyetylén, počet vpichov na m2 -  10 000 – 20 000. 

 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   64 682,86 EUR bez DPH 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  Cena celkom s DPH, (konečná cena) v EUR -   

kritérium hodnotenia 

Spôsob určenia ceny:.Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk 

zadávanej zákazky  podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. kritérium:  

 

Cena s DPH celkom takto ( vzor cenovej ponuky): 
 

 

   

„Vzor“ Cenová ponuka: 

Uchádzač: Meno, adresa sídla 

 

Predmet Cena celkom bez 

DPH 

Cena celkom s DPH, 

(konečná cena) 

v EUR    

kritérium 

hodnotenia 

Vybudovanie multifunkčného ihriska - 

súbor 

  

 

              

Sme platcom DPH /  Nie sme platcom DPH   

 

Poznámka: Uviesť či je uchádzač platcom DPH, ak nie je uvádza iba konečnú cenu.  

 

 

                                       

                                         ( podpis uchádzača, prípadne pečiatka, dátum, miesto) 

 

 

Súčasťou  cenovej ponuky bude samostatný dokument „ jednotkový položkový rozpis ceny 

( rozpočet, výkaz-výmer)“ vrátane a bez DPH, položkový rozpis  bude prílohou zmluvy. 

Rozpočet bude spracovaný v rozsahu a formáte nulového rozpočtu zasielaného ako príloha 

výzvy        
 

8.   Dĺžka trvania zákazky:  2 mesiace 



9. Podmienky účasti:  

I. Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 

obchodných registrov  

 

Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienky uvedenej v § 32 ods. 1, 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  

 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 

obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú má zabezpečiť.  

 

Doklady musia byť vo forme kópie z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie.  

.  

II. Technická a odborná spôsobilosť  

 

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b).  

 

 b)zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia 

verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam 

musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o 

plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 

vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, 

preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 

 

Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b). formou  predloženia zoznamu prác, za 

predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna z 

nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú realizované práce a dodávky obdobného 

charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 60 000,- eur bez DPH s 

potvrdením odberateľa. Za stavby obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje 

stavebné práce pri budovaní oddychových, herných a športových zón (napr. detské ihriská, 

športoviská). 

 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. m) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. m): 

 

m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne 

identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na 



tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou 

posudzovať zhodu. 

 

Minimálna požadovaná úroveň: uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. m). formou  kópie technických listov k jednotlivým 

materiálom a výrobkom s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo 

technické normy vzťahujúce sa na tovar. 

 

10.  Použitie elektronickej aukcie:  áno/nie 

11.  Lehota na predkladanie ponúk:   do 1.10.2018, čas: do 10,00hod. 

     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad, 094 31 Petrovce 89 

     elektronicky na e-mail: obecpetrovce@stonline.sk 

     Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

12.  Termín otvárania ponúk:  1.10.2018, čas: o 12,00hod 

13.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.05.2019 

14.  Miesto dodania predmetu zákazky Obec Petrovce 

 

15.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno/Nie 

      

16.  Možnosť predloženia variantných riešení: 
         Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

17.  Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
 Zmluva o dielo ( návrh zmluvy ) 

                                

 18.  Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

      Nevyhradená. 

 

19.  Ďalšie informácie 
 

   Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 hod. do 15,00 hod... 

 

   V Petrovciach dňa   11.9. 2018 

 

   Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie :   Ing. Miroslav Bobrik – starosta obce 
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