Výzva na predkladanie ponúk
zákazka vyhradená pre registrované sociálne podniky, chránené dielne a chránené pracoviská podľa § 36a, resp.
108 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Kružlová
Sídlo:
Kružlová 8, 090 02 Kružlová
IČO:
00330655
DIČ:
2020808735
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA – poverená osoba na
výkon VO
tel. č. kontaktnej osoby: +421 918 524 698
e-mail kontaktnej osoby: vo@geminigroup.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://kruzlova.sk/new/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci
Kružlová – stavebné práce
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): stavebné práce
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Realizácia stavebných prác: k.ú. Kružlová, par. č. 172/1
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky):
Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov.
Návrh zmluvy o dielo je prílohou danej výzvy na predkladanie ponúk. Body uvedené v
návrhu zmluvy bude potrebné akceptovať.

7. Opis predmetu zákazky:
Cieľom navrhovaných stavebných prác je úprava verejných priestranstiev na dotknutej
parcele, teda výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže
v obci Kružlová.
Jednotlivé stavebné objekty, popísané v objektovej skladbe, budú po obnove slúžiť pre účely
investora, resp. obyvateľov obce Kružlová. Navrhované stavby plne rešpektujú požiadavky
z hľadiska funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na obnovenú
stavbu v dotknutom území.
Objekt je rozdelený do dvoch stavebných objektov:
- SO 01 Dopravné ihrisko
- SO 02 Lanová dráha
SO 01 Dopravné ihrisko
Navrhované je dopravné ihrisko, ktoré bude pozostávať zo spevnenej plochy pre asfaltovú
cestu, parkovaciu plochu a plochu objektov a spevnenej plochy pre chodník zo zámkovej
dlažby. Celkové dopravné ihrisko obsahuje označenie pre prechod pre chodcov, ako aj
vodorovné a zvislé dopravné značenie. Celková navrhovaná spevnená plocha je 401,91m2.
Navrhovaná je výsadba 12ks Javorov a nová zatrávnená plocha o výmere 175,24 m2.
SO 02 Lanová dráha
Do areálu základnej školy v obci Kružlová je navrhnutý jednoposchodový 3D lanový park na
drevených stĺpoch, ktorý má tvar pravidelného štvorca s dĺžkou strany 8m. Hlavnou cieľovou
skupinou sú deti z blízkej základnej školy.
Nástup do 3D lanového parku je riešený pomocou vretenového schodiska. Trasa sa skladá zo
4 prekážok, ktorých podlaha je navrhnutá vo výške cca 3 metre nad terénom. stĺpy sú kotvené
pomocou oceľových L-konzol k betónovým pätkám.
Lanová dráha sa skladá zo štyroch pochôdznych lávok zavesených medzi štyrmi drevenými
stĺpmi s výškou až 7 m. Na stĺpoch sú umiestnené prestupné domčeky s podlahou vo výške
cca 3 m nad terénom, medzi ktorými vedú lávky majúce podobu lanových prekážok (Harfa,
Domino, Prales, Rybárska).
Lávky sú zo všetkých strán chránené proti pádu detí ochrannými sieťami a preto nevyžaduje
žiadne ďalšie istenie účastníkov.
Každý prestupový domček je tvorený pevnou oceľovou konštrukciou a dreveným opláštením.
Hlavný vstup do 3D lanového parku zabezpečuje vretenové oceľové schodisko s prístupovou
plošinou vo výške cca 3 m nad terénom, ktoré môže byť pri vstupe do prvého domčeka
opatrené uzamykateľnou bránkou.
Bližšie informácie sú uvedené projektovej dokumentácií, ktorá je prílohou danej výzvy.
Stavebné práce sú súčasťou 1 logického celku.
V prípade, že sa v stavebnom rozpočte nachádza presný výrobca, resp. presné značky
tovarov, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj ich ekvivalenty. Nacenenie ekvivalentov
prosím vyznačte v naceňovanom stavebnom rozpočte.

8. Spoločný slovník obstarávania:
45000000-7

Stavebné práce

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 140 543,60 eur bez DPH
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Platba za stavebné práce bude fakturovaná naraz, na základe predloženej faktúry a jej príloh:
- súpisu vykonaných prác,
- zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach,
- stavebného denníka
- preberacieho protokolu o prevzatí stavby.
Splatnosť faktúr: 40 dní
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu
Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ bude povinný predložiť detailné informácie o spôsobe nakladania s generovaným
odpadom.
11. Podmienky účasti:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1
ZVO
b) Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, pokiaľ si túto skutočnosť vie overiť
verejný obstarávateľ sám vo verejne dostupnom príslušnom registri, v ktorom je uchádzač
zapísaný.
c) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač
je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Odôvodnenie: Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli
stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet
zákazky, ktorý sa obstaráva.
d) Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálne hľadisko formou vyhradenej zákazky podľa § 36a
resp. § 108 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní len pre registrované sociálne podniky, chránené dielne a chránené pracoviská.
Upozornenie: Pri plnení vyhradenej zákazky je úspešný uchádzač pri uskutočnení stavebných
prác povinný zrealizovať predmet plnenia za podmienok, na základe ktorých sa stal úspešným
uchádzačom t.j., zákazka musí byť realizovaná zamestnancami úspešného uchádzača, prípadne

subdodávateľmi, ktorí spĺňajú rovnaké podmienky vyhradenej účasti ako úspešný uchádzač
(registrovaný sociálny podnik, chránená dielňa, chránené pracovisko).
e) V predmetnom verejnom obstarávaní bude uplatnený sociálny aspekt. Uchádzač je povinný
zabezpečiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na uplatnenie sociálneho aspektu:
- povinnosť zamestnať minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK
(marginalizovaná rómska komunita), s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK a to
minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác.
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 29.7.2022

do: 10:00

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Cenovú ponuku je možné predložiť len elektronicky, cez elektronickú platformu UVO.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439986
15. Požadovaný obsah ponuky:
Cenová ponuka musí zahŕňať kompletne vyplnené, podpísané a ak relevantné aj opečiatkované
prílohy:
- Prílohu č. 2 „Vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer“
- Prílohu č. 3 „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“
- Prílohu č. 4 Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti
Vyplnenú prílohu č. 2 je potrebné predložiť aj vo formáte excel (bez podpisu).
Je potrebné naceniť všetky časti logického celku, v opačnom prípade nebude predložená cenová
ponuka zaradená do vyhodnotenia.
V prípade, že v prílohe č. 2 – vymedzenie predmetu zákazky je uvedená konkrétna značka, resp.
výrobca, tak obstarávateľ akceptuje aj ekvivalenty danej značky (také, ktoré spĺňajú min.
parametre danej položky).
V prípade, že sa v stavebnom rozpočte nachádza presný výrobca, resp. presné značky
tovarov, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj ich ekvivalenty. Nacenenie ekvivalentov
prosím vyznačte v naceňovanom stavebnom rozpočte.
16. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy,
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky
na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
„Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová“
Názov programov oblasti: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov
Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného
mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.
20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 13.7.2022

Prílohy:

1)
2)
3)
4)
5)

Príloha č. 1 „Projektová dokumentácia“ (súbor zip.)
Príloha č. 2 „Vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer“ (súbor zip.)
Príloha č. 3 „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ (súbor Word)
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo

