
M E S T O  GIRALTOVCE 

DUKELSKÁ  75, 087 01 

 

 
 
 
 
 

 

Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo  Vybavuje / linka Giraltovce 

                                                                                   Ing. Emil Mati           05.10.2020. 

VEC  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE 

 

 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce 

s názvom „Mutlifunk čné ihrisko, Základná škola Giraltovce-výmena trávnikového povrchu“.   

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 v rámci zákazky 

s nízkou hodnotou podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien.  

Na výber zmluvného partnera je použitý postup  pre zákazku s nízkou hodnotou.  

 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú 

ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 

 S pozdravom 

  .........................………………………............................             

                Mgr. Ján Rubis 
                primátor mesta   

 

 

 

 

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 



V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien na dodanie stavebných prác s názvom 

 
„Mutlifunk čné ihrisko, Základná škola Giraltovce-výmena trávnikového povrchu“.   

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Mesto Giraltovce 

Sídlo:    Dukelská 75, 087 21 

IČO:     00321 982 

Telefón: 054/7322447, 0905/515071 

Fax:        054/7322301  

Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok od 800 – 1530 

Kontaktná osoba:  Ing. Emil Mati, 0905/515071  

e-mail: emil.mati@giraltovce.sk, emati@zoznam.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Giraltovce, ulica Budovateľská, areál Základnej školy, 

pozemok parcela č. KN 261/1 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom výstavby je realizácia výmeny trávnikového povrchu ihriska s umelou trávou na 
futbal a volejbal. Ihrisko má hracie rozmery ohraničené futbalovými čiarami 50x30 m, za 
futbalovými čiarami sú vo vzdialenosti 1 m mantinely výšky 0,6 m a ochranná sieť výšky 6 m od 
nivelety trávy po celom obvode. 
Stĺpiky mantinelov a stĺpiky oplotenia sú kotvené do zeminy lokálny obetónovaním. Ihrisko 
celkových rozmerov 52x32 m je ohraničené v úrovni trávnika záhonovými betónovými 
obrubníkmi.  
 
Povrch ihriska: 
Nový umelý trávnik pre futbal – musí vyrobený z polyetylénu, polypropylénu alebo nylonu 
dĺžka vlákna minimálne 40 mm, vlákno monofilament alebo fibril, hrúbka vlákna 
minimálne 75 mikrónov, hodnota Dtex minimálne 10500 g/10 000m, počet vpichov (stehov)  
minimálne 8820 na m2, priepustnosť vody minimálne 67 l/min./m2, váha minimálne 2795 
g/m2.  
Súčasťou dodávky umelého trávnika je kremičitý piesok vrátane dopravy na miesto 
spotreby minimálne 24 t, SBR granulát vrátane dopravy na miesto spotreby minimálne 12 t 
potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti, resp. certifikát kvality, farba trávnika zelená, čiary 
na futbal a volejbal – biele. Obsahom predmetu zákazky je aj osadenie a montáž všetkých 
prvkov zákezky a riadne uvedenie do prevádzky s návodom na obsluhu a užívanie trávnika.  

 
Nedeliteľnou súčasťou tohto popisu – predmetu obstarania je položkovitý výkaz výmer, ktorý je 
prílohou tejto výzvy.  
 



Slovník spoločného obstarávania:  37535200-9 Zariadenie ihrísk 
Doplnkový slovník:  
Súvisiace stavebné práce: 45112720-8  Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí 
Uchádzači spracujú cenu za realizované stavebné práce v € v členení bez DPH, DPH, cena 
vrátane DPH; ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to v ponuke. 
 

5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Nepripúšťa sa rozdelenie ponuky. 
  

6.  Variantné riešenie:  
Pripúšťa sa. 
 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
Do 31.11.2020. 
 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
a) dňa 16.10.2020 do 10 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,    
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. Ponuka uchádzač vloží do samostatného 
obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača; 
- označenie heslom: IHRISKO – NEOTVÁRAŤ 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 
úspešného uchádzača. 
 

9.  Podmienky financovania:  
Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. 

 
10. Podmienky účasti:   

- uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť 
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočňovanie požadovaného 
predmetu zákazky; 

- uchádzač vo svojej ponuke predloží čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní; 
 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
− cena s DPH/bez DPH.  

     Uchádzač s najnižšou cenou bude úspešný. 
 

  .........................………………………............................             

                        Mgr.  Ján Rubis 
                        primátor mesta 

 


