Mesto Dudince
Okružná 212/3, 962 71 Dudince
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝZVA NA PREDKLADNIE PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :

Mesto Dudince

Sídlo:

Okružná 212/3, 962 71 Dudince

IČO:

00319902

Štatutárny orgán:

PaedDr. Dušan Strieborný, primátor

Kontaktná osoba:

Ing. Danica Rajčanová

Kontaktné údaje:

+42145 5583 112, +421 918 936 315

E-mail:

podatelna@dudince-mesto.sk

Webové sídlo:

www.dudince-mesto.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
Názov:

„Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“

Druh zákazky:

služba

Hlavný kód CPV:

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové
ihriská

Miesto dodania:

Spojená škola Dudince, Ľ. Štúra 155, 962 71 Dudince

Typ zmluvy:

zmluva o dielo, ktorá bude podpísaná s úspešným uchádzačom

až po odkontrolovaní procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie.
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kompletná výmena súčasného umelého trávnika (33m x 18 m) za
nový umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku v areáli Spojenej školy v Dudinciach. Výmena
musí zahŕňať demontáž pôvodného trávnika vrátane jeho likvidácie, príprava podkladu,
dodávku a montáž nového umelého trávnika s celkovým povrchom 604 m² v kvalite podľa
požadovanej špecifikácie a vyznačenie hracích polí.
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
materiál

PE fibrilovaná páska

jemnosť vlasu

minimálne 8 800 Dtex

šírka vlasu

minimálne 12 mm

hrúbka vlasu

minimálne 80 um

výška vlasu

minimálne 20 mm

plošná hmotnosť vlasu

minimálne 1 200 g/m²

počet vpichov na m²

minimálne 27 000

počet koncov na m²

minimálne 54 000

pevnosť ukotvenia vlasu

minimálne 30 N

UV stabilita

minimálne 3000 hod.

podkladová textília

100 % PP dvojitá, čierna, UV stabilná

hmotnosť podkladovej textílie

minimálne 220 g/m²

šírka role

minimálne 400 cm

záter

SBR latex

plošná hmotnosť záterov

minimálne 950 g/m²

farba

zelená

vyznačenie

bránkovisko a stredová deliaca čiara

výplň:

kremičitý piesok frakcie 0,2-1 mm

hmotnosť výplne:

minimálne 20 kg/m²

požadovaná záruka:

minimálne 24 mesiacov

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je:

17 699 EUR vrátane DPH.

5. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
ako cena maximálna, pevná

a konečná. Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie

navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú
cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní.
6. Variantné riešenie:
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie.
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Najneskôr do 31.11.2018.
9. Elektronická aukcia: nie
10. Podmienky účasti uchádzačov:
- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať – aktuálny výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia) a živnostenské

oprávnenie, alebo aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba –
podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri), alebo aktuálny
výpis z registra organizácií (predkladá právnická osoba - nepodnikateľský subjekt),
alebo predloženie dokladu o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
- Minimálne tri referencie o predchádzajúcich skúsenostiach s realizáciou predmetu
zákazky.
11. Obsah cenovej ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť predložená
v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme. Musí obsahovať

doklady

uvedené v bode č. 10.
12. Spôsob, lehota a miesto predkladania ponúk:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorá musí byť vložená do
samostatnej obálky. 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)
- obálka musí byť označená: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom
ihrisku“
- uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi do podateľne na
adresu: Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince.
- lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2018 do 10:00 hod.
- ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ich
vráti uchádzačovi neotvorené.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka zákazky v Eurách s DPH, resp.
celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý je neplatca DPH). Víťazom sa stane uchádzač,
ktorého konečná cena v EUR za predmet zákazky bude zo všetkých predložených ponúk
najnižšia.
14. Lehota viazanosti ponuky je do 31.12.2018.
V Dudinciach, dňa 14.06.2018

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta
Príloha č. 1

