Obec Fiľakovské Kováče, Fil. Kováče 275, 986 01 Fiľakovo
IČO: 00316083, DIČ: 2021115063
Tel. č.: 047/43 80 233, Mobil: 0905 548 287, e-mail: filkovace@gmail.com

SÚŤAŽNÉ PODKLADY A PODMIENKY
Zákazka s nízkymi hodnotami
na zabezpečenie stavebných prác
Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia
Zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v platnom znení, § 117.
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v obci Fiľakovské Kováče, časť Kurtáň
Stavebné práce
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Fiľakovské Kováče
Sídlo:
Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený:
Michal Muránsky - starosta obce
IČO:
00316083
Zatriedenie podľa zákona : § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO
Tel. č.:
047/4380233
Mobil:
0905 548 287
E-mail:
filkovace@gmail.com
Kontaktná osoba:

Michal Muránsky - starosta obce, č.t.0905 548 287

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ zmluvy: Zmluva o dielo, prípadne záväzná objednávka .
Lehota viazanosti ponúk : 31.12.2021
Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.

2. Názov predmetu obstarávania:
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v obci Fiľakovské Kováče, časť Kurtáň
Stavebné práce
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3. Opis predmetu obstarávania:
Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Fiľakovské Kováče, parc. č. 885/5 v KÚ
Fiľakovské Kováče časť Kurtáň, Banskobystrický kraj.

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác – rekonštrukcia viacúčelového
ihriska v obci Fiľakovské Kováče, časť Kurtáň. Technická správa spolu s výkresom je
k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Fiľ. Kováčoch, Fiľakovské Kováče 275 počas
stránkových dní.
Opis existujúceho stavu:
Existujúce viacúčelové ihrisko je možné využívať na viac druhov športových hier.
Základný rozmer ihriska je 30,25 m x 16,70 m. Cela plocha ihriska je ohraničená betónovým
obrubníkom ABO – 1/15/ 1000x150x300 mm, ktorý je osadený do 100 mm betónoveho lôžka
s bočnou oporou. Obrubník je z dvoch strán ihriska kladený medzi betónové pätky oplotenia
a z dvoch strán sú samostatné obrubníky. Obrubník nie je osadený vyššie ako niveleta ihriska.
Okolitý terén je nižšie ako niveleta ihriska. Ihrisko má 5% pozdĺžny spád, jednostranný, voda
odteká voľne na terén.
Podklad ihriska tvorí antuková múčka, antuková krupica, jemná škvára, hrubá škvára
a podklad zo štrkopiesku.
Ihrisko je oplotené do tvaru L vo výške 3150 mm. Oplotenie sa skladá z oceľových
stĺpov, zo zvarových hladkých rúr o rozmeroch 70x2,5 mm. Oceľové stĺpy a vzpery sú
osadené a kotvené do betónových základových pätiek o rozmeroch 500x500 mm o hĺbke
1000mm. Rohové, stredné a koncové stĺpy sú zaistené vzperami. Stĺpy sú osadené v osovej
vzdialenosti 3000 mm. Pletivo je prichytené na oceľových stĺpoch a to na 5 radoch
napínacieho drôtu. V jednom rohu ihriska je oplotenie do tvaru L z betónových tvárnic.
Požadované práce:
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska určeného pre volejbal, basketbal a futbal
1. Oprava podkladových vrstiev - po odstránení antuky
2. Dodávka a montáž športového povrchu z umelej trávy - položenie nového umelého
trávnika – lepenie, podlepovanie, pieskovanie, vsypovanie a vyčiarovanie
3. Dodávka a osadenie mantinelového systému s ochrannou sieťou – montáž
základného 1 m vysokého mantinelového systému s plastovou 10 mm hrubou PP
výplňou, osadenie vstupných bezbariérových dvierok rozmeru 1x2,2 m do
mantinelového systému, osadenie novej ochrannej siete zelenej farby s okom 45/45
mm a hrúbkou šnúry 4 mm vrátane závesného a spoj. materiálu nad mantinelový
systém do výšky 4 m po celom obvode ihriska
4. Dodávka, demontáž a montáž športového náradia
- Demontáž starých a montáž nových stavebných základov na stĺpiky (volejbal,
nohejbal)
- Montáž nových stavebných základov na basketbal
- Montáž basketbalovej sady – 1 ks stĺp, 1 ks basketbalová doska, 1 ks obruč
a sieťka
- Montáž nohejbalovej a volejbalovej sady vrátane oceľ. púzdier na stĺpiky
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4 . Miesto dodania predmetu obstarávania:
Obec Fiľakovské Kováče, parc. č. 885/5 v KÚ Fiľakovské Kováče časť Kurtáň,
Banskobystrický kraj
5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
- v súlade s popisom predmetu zákazky a predloženým formulárom Cenovej ponuky
v Prílohe č.1.
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
- nie
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
- nie
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre dodanie zákazky:
Zahájenie stavebných prác :
06/2020
Dokončenie stavebných prác : 09/2020
9.Oprávnení uchádzači :
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený zabezpečovať požadované stavebné
práce.
10. Typ zmluvy :
Zmluva podľa Obchodného zákonníka v písomnej forme – zmluva o dielo, ktorá bude
uzavretá s úspešným uchádzačom. Zmluva o dielo môže byť nahradená záväznou
objednávkou.
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu - faktúry vystaveného dodávateľom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia
daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná po ukončení montáže a po prevzatí celej
zákazky. Prevzatie bude realizované na základe dodacieho listu.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
11. Predloženie ponuky :
11. 1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:
11. 1. 1 cena za dodanie stavebných prác v požadovanom rozsahu, sortimente a požadovaného
počtu kusov označeného ako cenová ponuka – Príloha č. 1.
V cenovej ponuke budú uvedené ceny nasledovne :
Cena celkom bez DPH
Cena celkom vrátane DPH
11. 2 Oprávnenie na realizovanie stavebných prác – fotokópia
11. 3 Čestné vyhlásenie o zákaze vo VO
11. 4 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne, poštovou zásielkou na adresu
verejného obstarávateľa uvedeného v bode , alebo elektronicky na adresu v bode 1
11. 4 Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom (českom ) jazyku.
11. 5 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
11. 5.1. Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).
11. 5.2. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH podľa jednotlivých bodov označený ako
Cenová ponuka – Príloha č.1
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11. 5.2 Čestné vyhlásenie – Príloha č.2
Ak záujemca nie je platcom DPH, v cenovej ponuke na túto skutočnosť upozorní písomne.
12. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 30
mesiac:
04

rok: 2021

hodina: 12,00 hod

Adresa na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou)
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.
13.Označenie ponúk:
Ponuky doručené poštou musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode l.
tejto výzvy. Na obálku uviesť : NEOTVÁRAŤ- VO – viacúčelového ihriska obci
Fiľakovské Kováče, časť Kurtáň.
14. Vyhodnotenie ponúk:
deň:
30
mesiac:

04

rok: 2021

hodina: 15,00 hod.

Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
14. 1 Miesto vyhodnotenia ponúk:
Na korešpondenčnej adrese verejného obstarávateľa.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena vrátane DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.
16. Vysvetlenie súťažných podkladov :
Je možné vyžiadať u kontaktnej osoby - Michal Muránsky, starosta obce, č.t. 0905 548 287.
17.Hlavný zdroj financovania :
Projekt bude financovaný z rozpočtu obce Fiľakovské Kováče na rok 2021.
18. Predpokladaná hodnota zákazky :
Stanovenie je predmetom prieskumu trhu. Cena bez DPH.
19. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné do 31.12.2021
20.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak
ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Fiľakovské Kováče

26.04.2021
......................................................................
Michal Muránsky
starosta obce

Príloha č. 1 – vzor cenovej ponuky
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie

