Obec Ňagov, Ňagov 49, 068 01 Medzilaborce
+421 57 7321 235, obecnagov@gmail.com

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno: Obec Ňagov
Sídlo: Ňagov 49, 068 01 Medzilaborce
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Roháč
IČO: 00323276
DIČ: 2021232785
Mobil: 0907947104
e-mail: obecnagov@gmail.com
webové sídlo: www.nagov.sk
Kontaktné miesto: Obecný úrad, Ňagov 49, 068 01 Medzilaborce
Kontaktná osoba: Ing. Adrian Kaliňak
Telefón:
+421 905 769 728
E-mail:
kalinak.adrian@gmail.com

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.nagov.sk/-profil-verejneho-obstaravania

3. Názov predmetu zákazky: Multifunkčné ihrisko v obci Ňagov.
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom o rozmeroch 33m
x 18m na mieste bývalej základnej školy pri futbalovom ihrisku v obci Ňagov. Predmetom
zákazky je výstavba podložia, zhotovenie športového povrchu, mantinelového systému,
dodanie príslušenstva ihriska a osvetlenie. Umelý trávnik je dvojfarebný ( tmavočervený a
zelený) s vyznačenými čiarami pre športovú činnosť - futbal, volejbal a tenis . Farebná
úprava umelého športového povrchu v priestore vymedzenom pre tenis – tmavočervenej farby,
v ostatnej časti zelenej farby.
Charakteristiky MFI: Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácií.
Minimálne požiadavky na povrch ihriska: Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej
dokumentácií.
Požiadavky na osvetlenie: Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácií.
Podrobná špecifikácia celého predmetu zákazky - výkaz výmer
Minimálne požadované parametre musia spĺňať požiadavky uvedené v dokumente
„Charakteristika programu Podpora rozvoja športu na rok 2019“.
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5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 56 248,95 EUR
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH
Kritérium č.1 - Celková (zmluvná )cena predmetu s DPH

max. 100 bodov

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri
ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. V prípade predloženia mimoriadne nízkej
ceny diela bude verejný obstarávateľ žiadať o vysvetlenie ponuky podľa kalkulačného vzorca.

7. Dĺžka trvania zákazky:
Max 20 pracovných dní od odovzdania staveniska

8. Podmienky účasti:
- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania

9. Požiadavky na predmet zákazky:
Príklad:
- úspešný uchádzač 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk má povinnosť doručiť do sídla verejného obstarávateľa vzorku umelého trávnika
v rozmere 30x30cm

10. Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2019 13:00
a) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
b) Spôsob predloženie ponuky
- zaslanie poštou – na adresu uvedenú v bode 1
- osobne doručenie – do podateľne na adresu uvedenú v bode
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme (doručením prostredníctvom pošty,
iného doručovateľa alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa) . Ponuku vyhotovenú v
písomnej listinnej podobe uchádzač predloží v uzatvorenej obálke označenej s názvom akcie:
„Multifunkčné ihrisko “ - NEOTVÁRAŤ.
- elektronicky na adresu na mailovú adresu uvedenú v bode 1
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11. Termín otvárania ponúk: 30.12.2019 13:00
12. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Úradu vlády SR, Programu rozvoja športu
a vlastných zdrojov obce Ňagov. Bude sa financovať formou bezhotovostného platobného
styku po ukončení resp. po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela. Obstarávateľ neposkytuje
preddavok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na
dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v
schválených dokumentoch.

13. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom,
ak v procese overovania obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného
obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je
vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani
jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich
predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka. Verejný obstarávateľ môže požiadať
uchádzača o vysvetlenie ponuky. Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky
uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o
uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v
procese výberu. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia na kontaktný e-mail. Všetky dodávky súvisiace s
realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / tovary – nie je prípustné
dodať tovaru staršie, repasované, použité a pod./ Všetky materiály a technológie použité v
procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri
odovzdaní diela objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho
uvedenia do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných
skúškach a prehliadkach, doklad o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu,
stavebný denník. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej
účinnosti zmluvy, až do termínu získania finančných prostriedkov o čom bude zhotoviteľ
písomne oboznámený. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade získania nenávratného
finančného príspevku z Úradu vlády SR, z účelových nenormatívnych finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu SR. Verejný obstarávateľ v prípade zamietnutia žiadosti o dotáciu Zmluvu o
dielo s úspešným uchádzačom neuzavrie.
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14. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:





Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Návrh ZoD
Príloha č.3 – Výkaz výmer
Príloha č.4 – Projektová dokumentácia

Ňagov, 09.12.2019

Ing. Vladimír Roháč
starosta obce

