Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 01003

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
So sídlom : Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Zastúpená : Mgr. Mária Luptáková, riaditeľka školy
IČO :
378 129 80
DIČ:
202 166 9023
Email:
zsbudatin@zsbudatin.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Adela Jakubisová
Telefón: 0910 161 751
Email: zsbudatin@zsbudatin.sk
2. Názov predmetu obstarávania: projekt na multifunkčné ihrisko
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

4. Opis predmetu obstarávania:
Vypracovanie projektu na multifunkčné ihrisko s osvetlením v areáli Základnej školy, Slovenských
dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín, s využitím pre hodiny telesnej výchovy žiakov základnej školy a
pre voľnočasové športové aktivity obyvateľov mestskej časti. Ihrisko bude stáť na parcele č. 534/1,
Katastrálne územie Budatín. Zákazka musí obsahovať projekt architektúry, projekt na
elektroinštaláciu osvetlenia, oporného múra, statiku a položkovitý rozpočet + výkaz a výmer.
Multifunkčné ihrisko musí byť určené na prevádzkovanie športov futbal, nohejbal a volejbal pre deti
a mládež. Projektovú dokumentáciu chceme mať pripravenú v prípade vyhlásenia výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčných ihrísk z fondov Európskej
únie.
Technické požiadavky s umelým trávnikom a mantinelmi:
- minimálne rozmery multifunkčného ihriska 33m x 18 m, prípadne iný variant s väčšími rozmermi
(škola má k dispozícii priestor maximálne 25x45m)
- výstavba podložia musí zohľadniť
 Miestne geologické a klimatické podmienky
 Obvodový pás ako betónový monolit s armovaním – odporúčaná šírka obvodového pásu je
300 mm alebo cestné obrubníky o rozmere 1000mm x 250 mm x 80 mm
 Drenážny systém
 Vrstvy kameniva po celej ploche ihriska v minimálnej hrúbke 200 mm v prípade použitia
stabilizačnej podložky – odporúčané vrstvenie- makadam 32/63 v hrúbke 150 mm, štrkodrva –
0/22 v hrúbke 50 mm



Vrstvy kameniva po celej ploche ihriska v minimálnej hrúbke 300 mm – odporúčané vrstvenie
– makadam 32/63 v hrúbke 180 mm, štrkodrva 8/16 v hrúbke 90 mm, štrkodrva 0/4 v hrúbke
30 mm
 Rovinatosť a zhutnenie v zmysle platných noriem (STN 736133)
- povrch ihriska
 Multifunkčný umelý trávnik certifikovaný
- vlákno polyetylénové, monofilamentné
- výška vlákna minimálne 15-20 mm
- minimálna hustota vpichov 22.000/m2
- minimálna hmotnosť trávnika 2.150g/m2
- Dtex: min 6 600,
- výplň – kremičitý piesok sušený – min. 18 kg/ m2
Alternatíva
 Umelý trávnik, ktorý je svojím charekterom určený predovšetkým na futbal:
- vlákno polyetylénové, monofilamentné
- výška vlákna minimálne 40 mm
- minimálna hustota vpichov 8.600/m2
- minimálna hmotnosť trávnika 2.200g/m2
- Dtex: min 8 800,
- výplň –1. vrstva kremičitý sušený piesok, 2. vrstva gumový čierny granulát:
- mantinelový systém:
 Konštrukcia z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom
a nenáročných na údržbu; odporúčaný je najmä hliník, nerez alebo oceľ o hrúbke steny
minimálne 3 mm uzavretého profilu (rúry), a to s vnútornou a vonkajšou povrchovou úpravou
zinkovaním, resp práškovou povrchovou úpravou (komaxit).
 Konštrukčný nosný materiál ako uzavretý profil o hrúbke steny profilu (potrubia) minimálne 3
mm, v prípade oceľového profilu povrchovo upravený po celej vonkajšej aj vnútornej ploche –
odporúčaná úprava zinkovaním alebo prášková povrchová úprava (komaxit).
 Výplň mantinelov z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným
vplyvom – odporúčané sú UV stabilné , mechanicky odolné , farebne stále materiály – ako je
predovšetkým plast s príslušnými ochrannými bezpečnostnými prvkami /zaoblenie a krytky)
 Výška mantinelu – minimálne 0,9 m od povrchu ihriska
 Výška sietí po krátkych stranách minimálne 3 m od povrchu ihriska
- minimálne podmienky na vybavenie ihriska
 Bránky pre futbal minimálnych rozmerov 3m x 2m, vyhotovené z materiálu s vysokou
mierovou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom – odporúčané sú najmú hliníkové,
alternatívne aj nerezové oceľové – povrchovo upravené (vnútorná a vonkajšia plocha)
zinkovaním alebo práškovaním (komaxit)
 Minimálne 4 reflektory osvetlenia vrátane stĺpov, vyhotovené z materiálu s vysokou mierou
odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom – odporúčané sú najmä hliníkové,
alternatívne aj nerezové, oceľové – povrchovo upravené (vnútorná a vonkajšia plocha)
zinkovaním alebo práškovaním (komaxit) – osadené v mantinelovom systéme – odporúčané
sú LED alebo metalhalogénové svietidlá so životnosťou 50tis h. 230W, 4.000 Kelvinov

5. Cena:
Cena zákazky musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
 ako cena celkom bez DPH,
 výška a sadzba DPH a

 cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 350 € bez DPH
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: lehota dodania do 15.12.2020
10. Lehota viazanosti ponúk: 15.12.2020
11. Lehota a forma predkladania ponúk:
 lehota na predkladanie ponúk je do: 2.11.2020 do 15,00 hod. . Forma doručenia
poštou, osobne alebo elektronicky (mailom). V prípade doručenia poštou musí byť
ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Základná škola, Slovenských
dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín, 010 03. Dátum poštovej pečiatky nie je
rozhodujúci. Osobne môže byť ponuka predložená v kancelárii účtovníčky č. 42 alebo
na vrátnici školy. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj
po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; s obchodným menom
a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo
ako fotokópiu tohto dokladu (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra)
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena zákazky v eur s DPH.
14. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Termín
splatnosti faktúry najneskôr do 14 dní od dátumu vystavenia .
15. Typ zmluvy: zmluva
16. Doplňujúce informácie:
1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému
uchádzačovi v lehote do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote do 3 pracovných dní, že jeho
ponuku neprijal.
2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;




4)

sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Žiline, dňa 26.10.2020
Mgr. Mária Luptáková
riaditeľka školy

Prílohy: Príloha č. 1 foto pozemku na výstavbu ihriska

