Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Trebišov v zastúpení – PhDr. Marek Čižmár, primátor
Sídlo:
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO:
00 331 996
DIČ:
2020773590
IC DPH:
SK2020773590
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. arch. Alexander Bugala
Telefón:
+421 908 764 273
E-mail:
bugala@trebisov.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: JUDr. Martin Galgoczy
Telefón
+421 907 611 528
E-mail:
galgoczy@trebisov.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: Rekonštrukcia hlavnej tribúny štadióna Slavoj Trebišov
2.2. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
2.3. Typ zmluvy:
zmluva o dielo
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Futbalový štadión na Ulici Jána Kostru v Trebišove
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 31.10.2019
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky je realizácia hlavnej a pomocnej oceľovej konštrukcie podláh a sedenia
futbalovej tribúny a to z oceľových profilov „L“ 45/45/5, ktorá sa pripevní v zmysle dielenskej
dokumentácie na hlavné nosné oceľové vrchné pásnice priehradových nosníkov, osadia sa
„zuby“ z profilov „T“ 40 s podopretím v strede sedenia. Následne sa osadí samotná oceľová
podlaha hrúbky 4 mm, podlaha sedenia je riešená plechom v tvare „L“ o rozvinutej šírke 1180
mm, schodiskové stupne aj s podstupnicami sú navrhnuté plechom tvaru „L“ o rozvinutej šírke
393 mm. Zrealizuje sa tiež podlaha v priestore novinárov. Doplnené budú aj oplechovania
bokov schodov a bokov sedení. Plech sa navrhuje hrúbky 4,0 mm, profilovaný „slzičkový“.
Všetky novonavrhnuté oceľové konštrukcie je potrebné natrieť 1x základným náterom + 2x
vrchným krycím emailovým náterom. Oceľovú konštrukciu je potrebné napojiť minimálne v
dvoch bodoch na bleskozvodovú sústavu.
Po zrealizovaní oceľovej podlahovej konštrukcii je potrebné späť namontovať sedačky,
oceľové zábradlia. Kapacita miest na sedenie sa upraví na – počet 580.
Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy
označenou ako VÝKAZ VÝMER, kde je presne stanovený rozsah predmetu zákazky.
4.3. Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku lokality za účelom získania ďalších
informácií pre spracovanie ponuky. Obhliadku je možné vykonať po telefonickej dohode
s kontaktnou osobou vo veciach zákazky.

5. Predkladanie ponúk
5.1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách.
5.2. Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky. Celková cena musí
zahŕňať všetky náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu, ako aj náklady spojené
s dopravou.
5.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 13.09.2019 do 09:00 hod.
5.4. Ponuky sa doručujú buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
5.5. Ponuky pri listinnej podobe sa doručujú v uzatvorených obálkach a označujú sa „ CP Rekonštrukcia hlavnej tribúny štadióna Slavoj Trebišov“- NEOTVÁRAŤ. Adresa, na
ktorú sa majú ponuky doručiť pri listinnej podobe: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika
862/204, 075 25 Trebišov. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do
podateľne Mestského úradu v Trebišove.
5.6. Ponuky v elektronickej podobe sa doručujú na adresu: galgoczy@trebisov.sk. Označenie
predmetu emailu: CP – Rekonštrukcia hlavnej tribúny štadióna Slavoj Trebišov.
6.

Lehota viazanosti ponuky

6.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.10.2019.
7.

Podmienky financovania predmetu zákazky

7.1. Predmet zákazky bude financovaný z dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky 216 zo dňa 15.05.2019 bod C.1
7.2. Zálohy nebudú poskytované.
7.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je do 30
dní.
8. Podmienky účasti uchádzačov
8.1. Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný predmet zákazky. Túto
oprávnenosť overí verejný obstarávateľ na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra zabezpečí verejný obstarávateľ. V prípade, ak z technických dôvodov
nebude možné získať výpis z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových
registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie
výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.
8.2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
8.3. V prípade, ak uchádzač bude oceňovať stavebné materiály inej značky ako je uvedená vo
výkaze výmer tzv. ekvivalenty, je povinný predložiť doklady preukazujúce technické vlastnosti
ponúkaných ekvivalentov stavebných materiálov (napr. produktový list, technický list a pod.)
za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov stavebných materiálov.
9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
9.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
10. Vyhodnocovanie ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
10.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania
vylúčený a ktorý sa v hodnotení cenových ponúk umiestnil na prvom (1.) mieste v poradí a to

z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Vyhodnotenie
ponúk je neverejné.
10.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač,
ktorý sa v hodnotení cenových ponúk umiestnil na prvom (1.) mieste v poradí uchádzačov
a nebol z verejného obstarávania vylúčený a zároveň spĺňa podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa emailom oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
ostatným sa emailom oznámi, že neuspeli.
10.3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Ak úspešný uchádzač odmietne
uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý
nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý v hodnotení cenových ponúk sa umiestnil na
ďalšom mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky.
11. Obsah ponuky
11.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania t. j. položkovitý rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy,
- doklady podľa bodu 8. s výnimkou dokladu uvedeného v bode 8.1.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
12.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak by sa zmenili okolnosti,
za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
12.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
V Trebišove, dňa 05.09.2019

JUDr. Martin Galgoczy
vedúci kancelárie primátora

Prílohy:
1. Projektová dokumentácia (výkresová časť + technická správa)
2. VÝKAZ VÝMER
3. Zmluva o dielo - návrh

PhDr. Marek Čižmár
primátor

