
 

Mesto Sereď 
Námestie  republiky 1176/10, 926 01  SEREĎ 

___________________________________________________________________________ 

Strana 1 z 5 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Mesto Sereď                          

So sídlom:   Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď           

Zastúpený:   Ing. Martin Tomčányi, primátor     

IČO :   00306169                

Email:    mu@sered.sk                              

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:   
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Bíro 

Telefón:  0917448115  

Email:    projman@sered.sk 

    

 2. Názov predmetu obstarávania: 

 „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho 

v Seredi“ 

 

 3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

 45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách 

 

4. Opis predmetu obstarávania:  

Predmetom zákazky je obnova existujúceho bežeckého oválu na Základnej škole Juraja Fándlyho 

v Seredi v rámci celkového zveľadenia daného územia a vytvorenie nového športového vyžitia. 

Športová plocha v danom území sa nachádza na Základnej školy Juraja Fándlyho, ul.Fándlyho 

763/7A, 926 01 Sereď. V súčasnom období je športová plocha v zlom technickom stave a málo 

využívaná. Plocha je prerastená zelinou a neudržiavaná.  

V rámci projektu je plánovaná realizácia novej atletickej dráhy, ktorá bude mať 4 bežecké okruhy  

s bežeckou rovinkou. Ihrisko bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity, šesťdesiatka, stovka, štafeta a pod.  

Projekt bude riešiť viacúčelovú atletickú dráhu s povrchom z Taratan v požadovanej kvalite a podľa 

požiadaviek Svetovej atletiky (WA). Atletická dráha je ovál dĺžky 250 m so štyrmi dráhami šírky  

1,22 m, s dvoma rovinkami dĺžky 53,4 m a dvoma oblúkmi dĺžky 78,4 m. Vnútorný polomer zákruty 

bude 22,5 m. Povrch oválu tvorí umelý športový povrch Tartan, položený na zhutnene nestmelene 

podkladových vodopriepustných konštrukčných vrstvách z prírodného drveného kameniva. Vo vnútri 

atletického oválu je navrhovaná atletická disciplína – skok do výšky. Povrch je navrhovaný z EPDM 

povrchu. Areál je doplnený o vybavenie na skok do výšky, žinenku, stojany a žrďky. V severnom rohu 

športovej plochy je navrhovaný kruh na hod do diaľky. Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú  

v plnej miere na využívanie pre ZŤP a musia spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 

532/2002 Z.z.. Verejný obstarávateľ plánuje projekt financovať z vlastných finančných prostriedkov  

a finančných prostriedkov Fondu rozvoja športu v rámci  programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“, výzva č.2020/001. 
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Záujemcovi sa odporúča uskutočniť obhliadku miesta realizácie stavebných prác, pričom na obhliadke 

bude záujemcom vizuálne umožnené osobne sa oboznámiť s konkrétnymi a špecifickými 

požiadavkami na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na 

ťarchu záujemcu. Termín uskutočnenia obhliadky si záujemca dohodne s kontaktnou osobou 

verejného obstarávateľa najneskôr do lehoty predkladania ponúk.  

Podrobnejšie informácie k požiadavkám na stavebné práce sú uvedené v projektovej dokumentácií  

a v prílohe Opis predmetu zákazky a v prílohách výzvy.   

 

V prípade, že verejný obstarávateľ pre predmet zákazky použil v rámci opisu predmetu zákazky 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona  

o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. 

 

5. Cena:  

Cena musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

179 895,26 eur bez DPH  

 

7. Rozdelenie predmetu:  

NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  

NIE 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  

do 90 dní od podpisu protokolu o prevzatí staveniska 

 

10. Lehota viazanosti ponúk: 

  do 30.11.2021 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

 

 lehota na predkladanie ponúk je do: 18.03.2020, do 12:00 hod. Cenová ponuka musí mať 

písomnú - listinnú formu. Doručenie ponuky poštou, osobne alebo kuriérom musí byť 

v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 

Sereď. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.  
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 Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky 

po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je 

zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, 

ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výmena športového 

povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“, ako aj 

obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov:  

12.1 Osobné postavenie: 

- uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e)  a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie 

dokladmi podľa § 32 ods. 2 alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo 

ako fotokópiu tohto dokladu: 

- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce e), 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu f). 

 

Verejný obstarávateľ akceptuje ako náhradu za vyššie uvedené doklady aj zápis v zozname 

hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, a to v rozsahu v akom vyššie 

požadované podmienky z tohto zápisu vyplývajú. 

 

 

12.2 Technické postavenie:  
- referencia na uskutočnenie minimálne dvoch zákaziek za posledných 5 rokov, ktorých predmet 

plnenia obsahuje realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru. Za stavebné 

práce rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať realizáciu 

atletickej tartanovej dráhy., 

 

- referencia v súhrnnej hodnote minimálne dvoch zákaziek za posledných 5 rokov musí byť 

v minimálnej hodnote 179 895,26 eur bez DPH a v minimálnom rozsahu 1 488 m2  - plocha realizácie 

nového tartanového povrchu, 

 

- v referencií uchádzač uvedie cenu, plochu tartanového povrchu, adresu (miesto) zrealizovaného 

diela, kontaktnú osobu objednávateľa diela (meno a priezvisko, mail, telefón) a termín realizácie 

stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru,  

 

- uchádzač predloží certifikát a technický list tartanového povrchu. Navrhovaný športový povrch 

tartanového typu musí spĺňať technické parametre podľa normy STE EN 14 877 Povrchy pre 

športoviská – syntetické povrchy pre vonkajšie použitie, ktoré uchádzač preukáže v ponuke 

predložením technického listu výrobcu, ktorý dokladuje splnenie parametrov a použitia podľa 

menovanej normy, ďalej predložením certifikátu IAAF resp. WA (medzinárodnej atletickej federácie) 

spolu s TEST REPORT dokumentom prislúchajúcim k danému certifikátu a predložením vzorky 

nášlapnej vrstvy striekaného atletického tartanu o rozmere min. 10x10 cm, 
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 - uchádzač predloží vzorku pružnej priepustnej podložky hr. 30 mm o rozmere min. 10x10 cm  

a technický list, 

 

- uchádzač predloží vzorku EPDM povrchu hr. 11 mm pre sektor o rozmere min. 10x10 cm  

a technický list, 

 

- uchádzač predloží zoznam strojného vybavenia na realizáciu zákazky v minimálne v nasledujúcom 

rozsahu: 1 ks striekací stroj na nástrek športového povrchu, 1 ks finišér s automatickou kontrolou 

a riadením výšky pracovnej lišty, aby bola zabezpečená ideálna rovinatosť zhotovovaného povrchu na 

pokládku pružnej vrstvy a tartanu. Uchádzač zoznam strojného vybavenia podloží dokladmi 

o vlastníctve strojného vybavenia alebo dokladmi o prenájme strojného vybavenia min. do termínu 

viazanosti ponuky (napr. nájomná zmluva),  

 

- uchádzač predloží doklad o poistení zodpovednosti zhotoviteľa voči škodám spôsobeným výkonom 

podnikateľskej činnosti.  

 

Ostatné náležitosti ponuky: 

12.2 Návrh na plnenie kritérií   

- Zmluva o dielo, 2 ks (rovnopis) vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, 

- návrh na plnenie kritérií vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, 

- položkovitý rozpočet diela vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, 

- položkovitý rozpočet diela vo formáte xls resp. xlsx na CD/DVD alebo USB, 

- čestné vyhlásenie vyplnené a podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača,  

- harmonogram stavebných prác vyplnený a podpísaný časový štatutárnym zástupcom uchádzača. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena predmetu zákazky v eurách s DPH.  

    

14. Podmienky financovania:  

Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi finančnú zálohu na predmet zákazky. 

Splatnosť faktúr na predmet zákazky bude 30 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zákazky 

verejným obstarávateľom. 

 

15. Výsledok verejného obstarávania: 

Zmluva o dielo.  

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní, 

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

V Seredi dňa 05.03.2021 

 

 

       ................................................. 

Ing. Martin Tomčányi, primátor 
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Prílohy: 

1.Opis predmetu zákazky 

2.Projektová dokumentácia  

3.Výkaz výmer   

4.Návrh na plnenie kritérií 

5.Čestné vyhlásenie 

6.Zmluva o dielo 


