MESTO BYTČA
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie
predmetu zákazky:
„FUTBALOVÉ TRÉNINGOVÉ IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM“.
Predmet zákazky: Futbalové tréningové ihrisko s umelým povrchom – stavebné práce
Hlavný predmet obstarávania:
45236110-4
Doplňujúci predmet obstarávania:
A-13-5
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča
IČO: 00 321 192
Telefón: 041/5073914
Fax: 041/5073912
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 30 hod., 12. 00 – 14. 00 hod.
Kontaktná osoba: vo veciach technických a obhliadka - Ing. Jozef Drgoňa; 041/507 39 27
e-mail : region@bytca.sk
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Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3. Miesto a lehota dodania zákazky: Pozemok par. č. KNC 177/1 v k. ú. Hliník nad Váhom,
v areáli futbalového ihriska vo vlastníctve mesta Bytča.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Projekt rieši výstavbu tréningového futbalového ihriska s povrchom z umelej trávy s umelým
osvetlením. Rozmer ihriska 33,00x18,00 m.
Podrobnejšie v sprievodnej a technickej správe a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto
Výzvy. Podklady je možné získať aj na MsÚ v Bytči, Námestie SR č. 1/1, kancelária č. dv. 11, 1.
poschodie.
Na predmet zákazky nie je vypracovaná podrobná projektová dokumentácia, len rozpočet,
resp. výkaz výmer. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom dohodnúť si obhliadku na
mieste a to najneskôr deň pre uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na
daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný
do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke.
Výsledná cena bude určená nasledovne:
Celková cena dodania predmetu zákazky:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa.
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
7. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
8. Kritériá hodnotenia ponúk:
Por.č..
Kritérium na vyhodnotenie
1.

Cena s DPH/cena celkom•

Váha
100

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH

8.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.

[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená
v EUR,
cenan avrh – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo
vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR,
bodymax – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“.

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:
a) Dňa 26.2.2018 , do 9. 00 hod.,
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou,
alebo osobne na poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť
v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a adresa uchádzača,
- „Futbalové tréningové ihrisko s umelým povrchom“ – NEOTVÁRAŤ

-

predpokladaná hodnota zákazky – 56.709,77 € bez DPH

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v
lehote splatnosti 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predmet zákazky je
spolufinancovaný z projektu Slovenského futbalového zväzu: „Podpora rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry“.
11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle
§ 57 ods. 1 a 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V Bytči, dňa: 29.1.2018

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Príloha:
-

výkaz výmer
celková situácia
sprievodná a technická správa

