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Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní) 

 

Čl. 1 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov organizácie:  Karloveský športový klub 

IČO:    317 711 81 

DIČ:   2021344886 

Sídlo organizácie: Janotova 12, 841 05 Bratislava 4 

Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Kadnár, vedúci  

 

Kontaktná osoba: 

a) vo veciach verejného obstarávania: Renáta Laitmanová 

 telefón:    0907 724 317 

 e-mail:     ksk@ksk.sk 

b) vo veciach predmetu obstarávania: Mgr. Juraj Kadnár 

 telefón:    0904 093 369 

 e-mail:     ksk@ksk.sk 

 

 

Čl. 2 

Predmet zákazky a typ zmluvy 

 

 

Názov zákazky: „Revitalizácia povrchu umelého trávnika, futbalové ihrisko“ 

Druh zákazky:  prieskum trhu – služba 

Miesto dodania: Školský areál ZUŠ Jozefa Kresánka, futbalové ihrisko, Molecova 1/A 

Typ zmluvy:  na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo 

 

 

Čl. 3 

Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je revitalizácia povrchu umelého trávnika futbalového ihriska (približne 

5 832 m2) v areály ZUŠ Jozefa Kresánka, Molecova 1/A, Bratislava – Karlova Ves. 

 

Oprava musí zahŕňať nasledujúce práce a tovar: 

- odstránenie špiny, prachu, lístia, machu a iných porastov, odpadkov a pod. 

- strojové zametanie a hĺbkové čistenie pomocou vhodných kartáčov a kief 

- vysávanie a následné prečistenie povrchovej vrstvy výplňového materiálu (piesok, gumový 

granulát) 

- zalepenie poškodených spojov trávnika 

- dosypanie výplňového materiálu 

- materiál na opravu poškodených spojov trávnik 

- výplňový materiál – gumový granulát (minimálne 15 ton) 

- doprava 
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Požadované vlastnosti výplňového materiálu 

- materiál: gumový granulát SBR frakcie 1,0 – 3,0 mm 

- farba: čierna, zelená 

 

Ďalšie požiadavky 

Požadovaný termín realizácie je najneskôr do 10.05.2016. 

 

 

Čl. 4 

Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:7 200 EUR vrátane DPH. 

 

 

Čl. 5 

Spôsob určenia ceny 

 

1. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 

ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane všetkých nákladov. 

 

2. Uchádzač vo svojej ponuke ocení Tabuľku č. 1, ktorá je prílohou tejto výzvy. 

 

3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. 

 

4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní. 

 

 

Čl. 6 

Variantné riešenie 

 

1. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

2. Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

 

 

Čl. 7 

Možnosti predloženia ponuky 

 

1. Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 

 

2. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním 

poskytovanej služby. 

 

3. Cena musí byť stanovená v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač platcom dane z pridanej 

hodnoty postupuje podľa Čl. 5. 
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Čl. 8 

Podmienky financovania predmetu obstarávania 

 

1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

2. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 

 

3. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej 

faktúry po odovzdaní finálnej verzie diela a jeho akceptovaní zo strany obstarávateľa 

formou preberacieho protokolu. 

 

4. Splatnosť faktúry je 28 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 

 

Čl. 9 

Podmienky účasti uchádzačov 

 

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť: 

 

1) Doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať   

verejným obstarávateľom požadovanú službu podľa opisu predmetu zákazky podľa bodu Čl.3 

 

- aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ a 

príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie, 

 

- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, 

fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri), 

 

- aktuálny výpis z registra organizácií (predkladá právnická osoba – nepodnikateľský 

subjekt),  

 

- doklad o oprávnení podnikať/poskytovať službu musí odrážať skutočný stav v čase , v 

ktorom sa uchádzač zúčastňuje zadávania zákazky . Tento doklad môže byť 

predložený ako neoverená kópia, resp. aktuálny výpis z obchodného registra na 

internete. Verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktorý je 

rovnocenný a ekvivalentný doklad zo svojej krajiny, ak nepochádza z územia 

Slovenskej republiky. 

 

2) Čestné prehlásenie, že nemá voči mestu Bratislava alebo ním riadeným organizáciám alebo 

založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch TKO, na zaplatení kúpnej 

ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.). 

 

3) Uviesť minimálne tri referencie o predchádzajúcich skúsenostiach s realizáciou predmetu 

zákazky s kontaktom na objednávateľa. 
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Čl. 10 

Náklady na ponuku 

 

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

akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 

 

Čl. 11 

Obsah cenovej ponuky 

 

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť predložená v slovenskom 

jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky musí obsahovať:  

 

- vyplnenú Tabuľku číslo 1 

 

- doklady z Čl. 9: 

 

- výpis z živnostenského registra alebo obchodného registra 

 

- čestné prehlásenie 

 

- uviesť minimálne tri referencie o predchádzajúcich realizáciách predmetu 

zákazky s kontaktom na objednávateľa. 

 

 

Čl. 12 

Spôsob, lehota a miesto predkladania ponúk 

 

1. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 

2. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky. 

 

3. Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 

- adresu Verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve , 

- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo 

miesta podnikania uchádzača), 

 

4. Obálka musí byť označená - „Revitalizácia povrchu umelého trávnika, futbalové 

ihrisko - NEOTVÁRAŤ". 

 

5. Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na 

adresu: Karloveský športový klub, Janotova 12, 841 05 Bratislava 4. 
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Čl. 13 

Lehota na predkladanie cenovej ponuky 

 

1. Lehota na predkladanie ponúk: 26.04.2016 (utorok) do 12:00 hod. 

 

2. Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ich 

vráti uchádzačovi neotvorené. 

 

 

Čl. 14 

Kritériá a hodnotenie ponúk 

 

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka, to 

znamená celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v EUR s DPH resp. 

celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH), ponúknutá 

uchádzačom na základe vyplneného rozpočtu v zmysle Tabuľky č.1. 

 

2. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého konečná cena v EUR za predmet zákazky bude zo 

všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 

 

Čl. 15 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

1. Víťaznému uchádzačovi bude do troch dní zaslané oznámenie o úspešnosti jeho 

ponuky. 

 

2. Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich 

cenovej ponuky. 

 

Čl. 16 

Použitie elektronickej aukcie 

 

Nie je použitá možnosť elektronickej aukcie. 

 

Čl. 17 

Doplňujúce informácie 

 

1. Dokumenty a doklady , ktorých predloženie sa vyžaduje musia byť predložené v 

origináli alebo v overenej kópii originálu a musia byť podpísané štatutárnym orgánom 

záujemcu alebo splnomocnenou oprávnenou osobou , ak v príslušnom bode nie je 

uvedené inak. Ak tieto budú podpísané splnomocnenou oprávnenou osobou, v takom 

prípade záujemca predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto 

osoby na zastupovanie. 
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2. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy o dielo, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy o dielo ďalšieho uchádzača v 

poradí. 

 

3. V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude 

prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž. 

 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, ak sa do nej prihlási iba 

jeden uchádzač. 

 

 

19.04.2016 v Bratislave    

         Mgr. Juraj Kadnár 

                  vedúci  

        Karloveského športového klubu 
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Tabuľka č. 1 

 

 

Por. č. Popis položky Množstvo Cena za jednotku 

(m2, tona, bežný meter, ks) 
SPOLU 

1. Odstránenie špiny, prachu, lístia, machu a iných porastov, odpadkov a pod., 

strojové zametanie a hĺbkové čistenie pomocou vhodných kartáčov a kief, 

vysávanie a následné prečistenie povrchovej vrstvy výplňového materiálu 

(piesok, gumový granulát), zalepenie poškodených spojov trávnika, 

dosypanie výplňového materiálu – gumový granulát 

5 832 m2   

2. Gumový granulát SBR frakcie 1,0 – 3,0 mm min. 15 ton   

3. Doprava strojov (obojsmerne) 1 ks   

4. Doprava materiálu 1 ks   

5. Odvoz špiny, prachu, lístia machu a iných porastov, odpadov a odstránených 

častí povrchu 

1 ks   

     

 SPOLU KONEČNÁ CENA DIELA    

 

 

 

Dátum: ...............................................       Pečiatka, podpis: .................................................... 


