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Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Mesto Stará Ľubovňa 

Sídlo:   Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľuboš Tomko 

IČO:   00330167 

DIČ:   2020698812 

Mobil:   052/43 15 231 

   052/43 15 212 

E-mail:   emilia.macugova@staralubovna.sk 

   jana.smrekova@staralubovna.sk 

Webové sídlo:   www.staralubovna.sk 

 

 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL): 
https://www.staralubovna.sk/prieskum-trhu-0/ 

 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
 Obnova atletickej trate pri ZŠ Za vodou 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmet zákazky pozostáva: 

 

- odstránenie trávnatého porastu, 

- odstránenie antukovej a podkladovej vrstvy v hr. 150 mm, 

- odstránenie pokrivených betónových obrubníkov, 

- zhutnenie jestvujúcej spodnej kamennej vrstvy trate na únosnosť E def,2= min. 5 Mpa, 

- uloženie geotextílie, 

- uloženie novej hornej nosnej zhutnenej vrstvy z kameniva hr. 100 mm, 

- uloženie vyrovnávajúcej zhutnenej vrstvy z kameniva hr. 40 mm, 

- uloženie vrstiev športového povrchu EPDM (Tartan) a vyznačenia čiar.  

 

Technické parametre na predmet zákazky sú presne definované v priloženej projektovej dokumentácii 

a výkaz výmer.  

 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
28 953,74 € 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 
Najnižšia cena s DPH 

Vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka na uskutočnenie stavebných prác dodá 

vrátane DPH, t. j. súčet všetkých položiek. 

https://www.staralubovna.sk/prieskum-trhu-0/
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V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude 

zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia 

uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil v hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa stavebných prác nevytvára 

nárok na uplatnenie náhrady škody. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných  položiek s 

vyjadrením  navrhovanej zmluvnej ceny celkom  v EUR bez DPH, % sadzba DPH, výška DPH v EUR 

a  navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke. 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
 

Obdobie trvania zákazky predstavuje 5 týždňov od odovzdania staveniska.  

Odovzdanie staveniska prebehne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie 

miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela.  Lehota začne plynúť nasledujúcim dňom 

po dni protokolárne odovzdaného staveniska. 

 

8. Podmienky účasti: 
 
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predloží uchádzač zoznam uskutočnených stavebných prác za 

predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom 

vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, 

ktorým preukáže uskutočnenie minimálnej jednej zákazky predmetom alebo súčasťou ktorej bola 

výstavba alebo obnova atletickej dráhy, pričom celková minimálna hodnota zákaziek dosiahne 25 000 

€ bez DPH.  

 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  

 

Ponuka musí obsahovať:  

- Identifikačné údaje záujemcu, resp. uchádzača so všetkými náležitosťami s kontaktnými 

údajmi. 

- Čestné prehlásenie záujemcu, resp. uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom 

spoločnosti že: 

 súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve, 

 údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé, 

 je držiteľom dokladu o oprávnení podnikať, 

 nemá uložený zákaz účasti Vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR resp. EÚ (§ 32 ods. 1 písm. f), 

 neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO - Konflikt 

záujmov.  

- Vyplnená cenová ponuka - Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (Príloha 1) 

- Vyplnený výkaz - výmer s názvom Zadanie (Príloha 2) 

- Podpísaný Návrh zmluvy o dielo (Príloha 3) 
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Požadované doklady a prílohy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom. 

 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
 
Miesto dodania a realizácie predmetu zákazky: Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa. 

Pri použití konkrétneho názvu tovaru v zadaní, ktoré je prílohou výzvy umožňuje verejný obstarávateľ 

naceniť ekvivalent pri zachovaní kvalitatívne rovnakých alebo lepších parametrov uvedeného tovaru. 

K danému ekvivalentu musí uchádzač doložiť list kvality resp. iný doklad, ktorým preukáže jeho 

kvalitatívne parametre.   

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk do 31.10.2019 

 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
 
23.08.2019 9:00 
 
Ponuky záujemcov je potrebné doručiť na poštovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 

tejto výzvy, osobne do podateľne Mestského úradu v Starej Ľubovni alebo elektronicky na e-mail: 

emilia.macugova@staralubovna.sk. 

Záujemca resp. uchádzač cenovú ponuku odovzdá v zalepenej obálke s označením „Súťaž  – Obnova 

atletickej trate pri ZŠ Za vodou“ – „NEOTVARAŤ“ a s adresou predkladateľa cenovej ponuky – 

pečiatka spoločnosti na podateľni Mestského úradu. V prípade elektronickej pošty záujemca, resp. 

uchádzač v predmete správy uvedie označením „Súťaž  – Obnova atletickej trate pri ZŠ Za vodou“ 

– „NEOTVARAŤ“ a v tele správy uvedie adresu predkladateľa cenovej ponuky s príslušnými 

prílohami.  

 

V prípade, ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky zástupcovi verejného obstarávateľa. V prípade elektronickej pošty je rozhodujúci 

dátum a čas doručeného e-mailu.  

 

Ponuka záujemcu predložená v písomnej forme po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti 

bezodkladne záujemcovi neotvorená.  

 

11. Termín otvárania ponúk: 
 
23.08.2019 10:00 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, pripadne vyhlásiť 

ďalšie kolo. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 
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12. Obhliadka miesta a dodanie predmetu zákazky 
 
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

V prípade záujmu a potreby, si môže záujemca vykonať individuálne obhliadku miesta realizácie 

stavebných prác na dodanie predmetu zákazky, aby si sám overil a získal potrebné informácie, 

nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 

Záujemcom pri individuálnej obhliadke miesta dodania predmetu zákazky bude k dispozícii 

v pracovných dňoch: 

- Mgr. Emília Mačugová, emilia.macugova@staralubovna.sk, tel. č.: 052/43 15 231 

- Ing. Jana Smreková, jana.smrekova@staralubovna.sk, tel. č.: 052/43 15 212 

 
13. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 

 Príloha 1 - Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk  

 Príloha 2 - Zadanie (výkaz výmer) 

 Príloha 3 - Zmluva o dielo 

 Príloha 4 - Projektová dokumentácia:  

- ATLET TRAT ZS ZA VODOU SL_OBALKA 

- ATLET TRAT ZS ZA VODOU SL_ABCD_Správy 

- ATLET TRAT ZS ZA VODOU SL_C1_Situácia + NN 

- ATLET TRAT ZS ZA VODOU SL_D1_101_Polohopis a výškopis + NN 

- ATLET TRAT ZS ZA VODOU SL_D1_102_Atletická trať- Pôdorys a vzorový rez + NN 

 

 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je 

možné podať námietky. 

 

 

 
 

 

 

 

            ............................................................... 

         PhDr. Ľuboš Tomko 
                 primátor mesta 

 


