
Mesto Kežmarok 

Oddelenie projektov a verejného obstarávania 

Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok 
  

 
V Kežmarku, dňa: 19.07.2018 

„Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok“ 

 

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 Mesto Kežmarok  

            Poštová adresa  Hlavné námestie 1    

Mesto   Kežmarok     

PSČ    060 01   

IČO    00326283  

Kontaktná osoba            Mgr. Marta Markočiová  

tel. č.   +421 905 903 021  

e-mail   marta.markociova@kezmarok.sk   

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.kezmarok.sk 

   

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO 

 

3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie 

 

4. Názov zákazky: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána,   

 Kežmarok“ 

 

5. Druh zákazky: tovar (zahŕňajúci aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru a  

      uskutočnením stavebných prác) 

 

6. Hlavné miesto dodania: ZŠ s MŠ Nižná brána, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok 

       

7. NUTS KÓD: SK041 

 

8. Výsledok verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

 

9. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie tovaru spojeného s jeho umiestnením, 

montážou,  inštaláciou a uskutočnením stavebných prác. Jedná sa o výmenu umelého trávnika na 

multifunkčnom ihrisku ZŠ Nižná brána, Kežmarok - umelý trávnik, PE monofilamentné vlákno, 

v 40.mm, hustota 10.079 vp./m2, 12 000 dTex, hmotnosť 2.282g/m2 vrátane kremičitého piesku 

a gumového granulátu. Taktiež sa jedná o demontáž pôvodného povrchu a podkladovej vrstvy ihriska 

o rozlohe 606 m², opravu podkladových vrstiev a drenážneho systému, dodanie a uloženie umelého 

trávnika vrátane označenia hracích čiar vrezaním.  

     Podrobnejší opis viď. Príloha č.2 – Zadanie. Vrátane dopravy na miesto určenia verejným 

obstarávateľom. 

   

10. Obhliadka miesta: Obhliadka nie je potrebná. 

 

11. Hlavný predmet zákazky: 39293400-6 - Umelý trávnik 

    45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská  

                          60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

http://www.kezmarok.sk/
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12. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 18 606,4 € bez DPH 

   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší 

ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

13. Termín plnenia: do 60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo 

 

14. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

 

14.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného 

obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 

bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe 

preberacieho protokolu.  

14.2 Splatnosť faktúry je 15 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

14.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

14.4 Verejný obstarávateľ doručí úspešnému uchádzačovi objednávku až po kontrole procesu 

verejného obstarávania a po podpise grantovej zmluvy. 

14.5 Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. 

Predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy o dielo, 

b) termín splatnosti faktúry,  

c) forma úhrady,  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,  

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

f) prílohou faktúry bude súpis prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za 

fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)        

14.6 Navrhovaná cena za dodaný tovar bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

  

15. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade úspešnosti uzavrie 

 rámcová dohoda: Nevyžadujú sa. 

 

16.  Podmienky účasti 
 

16.1 Osobné postavenie 

 16.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa  

 § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. 

 16.1.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

 obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,  

 že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

 hodnotená. 

 16.1.3  Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom do registra na 

 www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom 

 pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným 

 obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods.1 písm.e/ zákona 

 o verejnom obstarávaní. 

 

16.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO: Nevyžaduje sa. 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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16.3 Technická a odborná spôsobilosť:  

a) Uchádzač v súlade s § 34 písm. a) ZoVO predloží zoznam dodávok tovaru, ktorý je 

predmetom zákazky, rovnakého alebo podobného charakteru,  za predchádzajúce tri roky 

od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien , lehôt dodania a odberateľov, 

dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

ZoVO, 

Minimálna úroveň štandardov: v min. kumulatívnej hodnote 50 000,00 € bez DPH za  

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania,  

b) Kópia platného certifikátu Európskej organizácie pre zhotoviteľov a výrobcov umelých 

trávnikov (ESTO), kategória „INŠTALÁTOR / DODÁVATEĽ“, vydaná na meno 

uchádzača 

c) Kópia platného certifikátu Európskej organizácie pre zhotoviteľov a výrobcov umelých 

trávnikov (ESTO), kategória „VÝROBCA“, vydaná na meno výrobcu ponúkaného typu 

umelého trávnika 

d) Kópia platného oprávnenia vydaného výrobcom alebo autorizovaným predajcom 

k pokládke umelého trávnika 

e) Kópia technického listu od výrobcu umelého trávnika 

f) Skúšobná správa (Test report) vydaná autorizovanou osobou (skúšobným ústavom) 

ponúkaného typu umelého trávnika 

g) Kópia platného prehlásenia REACH podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 z 18.decembra 2006, vydaná výrobcom ponúkaného typu umelého 

trávnika a preukazujúca, že ponúkaný typ umelého trávnika neobsahuje substancie 

uvedené na kandidátskom zozname látok SVHC (Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) 

h) Kópia statického posudku mantinelového systému vypracovaný oprávnenou osobou 

i) Kópia certifikátu systémov manažérstva kvality ISO 9001 

j) Kópia certifikátu systémov enviromentálneho manažérstva ISO 14001 

k) Kópia certifikátu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 

18001  

Pozn.: originály resp. overené kópie sa budú vyžadovať len od úspešného uchádzača 

16.4  Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:  

Podmienky boli stanovené v súlade s platnou legislatívou. Preukázanie úspešnej realizácie  zákaziek 

 zhotoviteľom vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú 

 realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom 

 termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Predložením 

 dokladov, certifikátov, prehlásení a posudkov súvisiacich s predmetom zákazky si verejný 

 obstarávateľ preverí kvalitu, bezpečnosť a nezávadnosť predmetu zákazky. 

  

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane 

 DPH. 

 

18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk 

  

18.1 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Návrhu na plnenie kritéria 

Príloha č. 1, ktorý je samostatným dokumentom tejto Výzvy na predkladanie cenových ponúk. Cenová 

ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky. Celá ponuka, 

doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené  v slovenskom jazyku (pripúšťa sa aj český 

jazyk). Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku 
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a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, (okrem dokladov predložených v českom 

jazyku). 

 

18.2 Lehota na predkladanie ponúk je do: 27.07.2018  

18.3 Cenové ponuky sa doručujú:  

                     a) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu:                

                     marta.markociova@kezmarok.sk a v predmete uviesť: „Výmena umelého trávnika na  

                     multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok“ 

 

  b) poštou na adresu: do podateľne sídla organizácie uvedenej v bode 1. a na obálke 

  musí byť uvedené: „Verejné obstarávanie – Výmena umelého trávnika na multifunkčnom 

  ihrisku ZŠ s MŠ Nižná Brána, Kežmarok“ – NEOTVÁRAŤ! 

 

  c) do podateľne sídla organizácie uvedenej v bode 1. s označením: „Verejné obstarávanie 

  – Výmena umelého trávnika na multifunkčnom  ihrisku ZŠ s MŠ Nižná Brána, Kežmarok“ 

  - NEOTVÁRAŤ! 

 

18.4      Otváranie ponúk bude verejné s možnosťou účasti uchádzačov na Oddelení projektov 

a verejného obstarávania, v budove Reduty, na adrese Hlavné námestie 3, Kežmarok dňa 

30.07.2018 o 11.00 hod. 

 18.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk 

 doručenou formou uvedenou v bode 18.2 tejto Výzve na predkladanie cenových 

 ponúk bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky ako 

 uvedené v tejto Výzve na predkladanie cenovej ponuky, verejný obstarávateľ  neuzná.  

 Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk /pri elektronickom podaní je 

rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa/, nebudú zaradené do vyhodnotenia a budú 

uchádzačovi vrátené späť neotvorené. 

   

 18.6  Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný  

  pred vystavením objednávky doručiť originál návrhu na plnenie kritérií.  

 

19.  Obsah ponuky/ ponuka musí obsahovať: Úplne vyplnený Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie 

– Príloha č.1, Zadanie - Príloha č. 2 a doklady uvedené v bode 16.3 tejto Výzvy. 

 

20. 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.  

 

       Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou:  

       Verejné obstarávanie: Mgr. Marta Markočiová t.č. +421 905 903 021 

 

        Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.15 hod. a to vrátane 

podateľne.  

 

       Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 

21. Informácia o vyhodnotení ponúk: Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle 

informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.  

mailto:marta.markociova@kezmarok.sk
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22. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk.         

  

23. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 20.07.2018 

 

24. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa: 20.07.2018 

 

 

 Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria  

 Príloha č. 2 - Zadanie 

 Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo 

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

          primátor mesta 


