Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výmena multifunkčného trávnika 33x18 m
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Terchová
IČO 00321699

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, SK
Kontaktná osoba Jozef Dávidík, 0903 545 005, starosta@terchova.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 25410,48 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 31.3.2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 5.3.2020 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cLMEClcJOrs5tJ8oBlLlfKo
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Ostatné
Podoblasť Vybavenie športovísk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Terchová
Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová Slovensko
Štatutárny zástupca: Jozef Davidík
IČO: 00321699
Kontaktná osoba:
Ing. František Kadáš - prednosta ocú
telefón: 0903528113
e-mail: kadas@terchova.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://https://www.terchova.sk
2. Predmet a druh zákazky - Výmena multifunkčného trávnika 33x18 m
- odstránenie existujúceho umelého trávnika vrátane jeho likvidácie a práce s tým súvisiace;
- vyrovnanie podkladovej vrstvy pod nový umelý trávnik, vrátane súvisiacich prác;
- dodávka a položenie nového umelého trávnika, vrátane čiarovania.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
39293400-6 Umelý trávnik
45236119-7 Opravárenské práce na športových ihriskách
45212290-5 Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami
77320000-9 Údržba športových ihrísk
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
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V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Miesto stavby: katastrálne územie obce Terchová
6. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia výmeny povrchu na multifunkčnom ihrisku v obci Terchová. Ihrisko je v nevyhovujúcom stave, trávnik je
opotrebovaný. Je potrebné opraviť podklad pod trávnikom, odstrániť nerovnosti a opraviť drenážny systém. Cieľom výmeny povrchu je
zabezpečenie a vytvorenie bezpečného, hygienicky vyhovujúceho športového povrchu.
Požadovaná umelá tráva - minimálne požiadavky sú uvedené vo výkaz-výmer dokumente. a tabuľka špecifikácia.
7. Predpokladaná hodnota zákazky
25410,48 bez DPH
8. Možnosť delenia predmetu zákazky
Nie
9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
10. Termín dodania predmetu zákazky
Realizácia najneskôr do 31.3. 2020.
11. Financovanie predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019
- Vlastné zdroje verejného obstarávateľa
Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa obdržania faktúry.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
12. Lehota na predloženie ponuky
5.3.2020 do 12:00
13. Miesto predloženia/doručenia ponuky
Systém TENDERnet.
14. Spôsob predloženia ponuky
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH. V prípade ak uchádzač nie je plátcom DPH, sa posudzuje cena konečná.
16. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR, ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky
podľa predloženého výkazu výmer. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s prácami.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení navrhované ceny v EUR bez DPH,
hodnota DPH v EUR, navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, na túto skutočnosť
vyslovene upozorní v ponuke „nie som plátca DPH“.
Všetky jednotkové ceny, hodnoty DPH a ceny celkom musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu
za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá v ponuke rozpočet stavby vo forme vyplneného výkazu
výmer.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v ponúknutom rozpočte.
17. Pokyny na vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku.
Obsah ponuky:
1. "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
2. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač toto oprávnenie potvrdí jednou z
nasledovných možností:
- kópiou dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra),
- prehlásením, že je uchádzač vedený v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie
3. Technický list s uvedenými parametrami k umelej tráve potvrdený pečiatkou a podpisom výrobcu umelého trávnika.
4. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v prílohe).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
18. Lehota viazanosti ponúk
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31.03.2020
19. Vyhodnotenie ponúk
Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 12, 14 a 17 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty prípadne iné vysvetlenia cenovej
ponuky nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie
ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 12, 14 a 17 Výzvy, budú skontrolované verejným obstarávateľom či spĺňajú
požadované technické parametre. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať požadované technické parametre budú zaradené do poradia,
pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý
predložil najvyššiu cenu.
Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
Verejný obstarávateľ prostredníctvom emailu oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Úrad vlády SR.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, pokiaľ najvýhodnejšia obdržaná ponuka, ktorá splní podmienky
súťaže, bude nad finančné možnosti obstarávateľa.
20. Termín a miesto otvárania ponúk
Otvárenie aj vyhodnotenie ponúk prebehne elektronicky v rámci systému, kde sa obstarávanie realizuje. Otváranie ponúk je neverejné.
Lehota na predkldanie ponúk je stanovená do 5.3.2020 - Vyhodnotenie príde formou emailu do 6.3.2020
21. Doplňujúce informácie
Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých
subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase
uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa
predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Aktuálne platné
limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad
250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH.
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú
na spolufinancovanie diela, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa
zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode
č.1.
22. Konflikt záujmov
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.
23. Použitie elektronickej aukcie
Nie.
24. Obsah ponuky
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie obchodné meno, typ a priloží aj vzorku (min 10x10 cm), certifikát a technický list umelého trávnika, ktorý
navrhuje pri plnení zákazky použiť!!! Táto požiadavka bude, okrem ceny, jedným z rozhodujúcich kritérií pri vyhodnocovaní ponúk
jednotlivých uchádzačov.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Výmena multifunkčného trávnika 33x18 m - Zadanie

Množstvo
1,000 celok
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P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Príloha č.1 - Výkaz výmre - Terchová výmena umelej trávy.xls
1
Minimálne technické požiadavky na umelý trávnik:
Typ: tkaná umelá tráva s výplňou, farba dvojfarebná zelená
Materiál vlákna: PE priame, monofilamentné
Typ vlákna: monofilamentné,
Kvalita vlákna: jemnosť 18000/8 dTex , šetrné k životnému prostrediu, UV stabilita podľa DIN 53387
Farebnosť stálosť: xenon test – modrá = stupnica ˃ 7, šedá = stupnica ˃ 4
Podkladová textília: 100% PP čierna, UV stabilná, váha 260 g/m2
Náter: čierny latex s SBR základom a odvodňovacími dierami
Výška vlasu: 40 mm – pre futbal
Minimálna hustota vpichov: 8.600 / m2 – pre futbal
Minimálna hustota koncov : 138.500 / m2 – pre futbal
Minimálna hmotnosť vlasu: 1.400 g / m2
Minimálna hmotnosť trávnika: 2.600 g / m2
Minimálna hrúbka vlasu: 310 µm
Minimálna šírka role: 400 cm
Minimálna priepustnosť vody: 60 litrov/min/m2
Doporučená výplň: 14 – 20 kg/ m2, prepraný a sušený kremičitý piesok o veľkosti častíc 0,2 – 1,0 mm a gumový granulát
Značenie pre futbalové ihrisko: biela farba - bránkové čiary, čiary pokutového územia a stredová
čiara, šírka čiar 100 mm
Záručná doba: na umelý trávnik min. 6 rokov; záručný a pozáručný servis na dielo

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Výkaz výmer - Terchová výmena umelej trávy.xls

Opis zákazky

18.2.2020

112,5 kB

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Iné

18.2.2020

18,7 kB

Návrh ZoD - ihrisko - Terchová.docx

Návrh zmluvy

19.2.2020

26,3 kB
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Dátum

Veľkosť

