VÝCHODNÝ DIŠTRIKT
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov adresy a kontaktné údaje
Názov organizácie: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Adresa organizácie: Hlavná 137, 080 01 Prešov
IČO: 31997520
DIČ: 2021226691
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Čurlík
Telefón: +421/51 77 22 515, 0918 828 214
Fax: +421/51 77 22 515
E-mail: skolstvo@vdecav.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.vdecav.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://uvo.gov.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.vdecav.sk
Kontaktná osoba zodpovedná za obhliadku: PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Telefón: +421/51 77 221 401, 0918 828 221
Adresa : Námestie legionárov č.3, 080 01 Prešov
Kancelária: 1.poschodie, č. 205 a 206, sekretariát riaditeľa
E-mail, web: : riaditel@esspo.sk , www.esspo.sk
2. Názov predmetu zákazky:
„Úprava areálu Evanjelickej spojenej školy - multifunkčné ihrisko“
(Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci
programu Podpora rozvoja športu na rok 2018)
3. Hlavný kód CPV:
výber CPV kódu podľa hlavnej aktivity projektu (multifunkčné ihriská)
 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 39293400-6 Umelý trávnik
4. Druh zákazky:
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác /dodanie
tovaru/poskytnutie služieb.
5. Hlavné miesto dodania : Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
6. Stručný opis zakázky:
Predmetom zakázky je stavebnotechnické riešenie viacúčelového ihriska s možnosťou
vykonávať športovú činnosť. Ihrisko má pravidelný pôdorys s hracou plochou 28 x 18 metrov
v rozsahu projaktovej dokumentácie. Rozsah prác:
Zemné práce: základy: betón základových pásov, debnenie stien a základových pätiek,
drenáž, geotextília, zvislé konštrukcia: murivo z betónových plotových tvárnic, výstuž
nadzákladových múrov, plotová betónová strieška, drôtokamenné opevnenie z lom. kameňa
neupraveného; použité nacenenie podľa výkazu-výmer. Odkopávka a prekopávka
nezapažená v hornine, výkop ryhy pod obrubníky, mantinely, odvodnenie, lavičky, gabióny,
púzdra; zhutnenie podložia, zhotovenie opláštenej výplne z geotextílie; použité nacenenie
podľa výkazu-výmer.
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Spevnené plochy: podklad z kameniva hrubého drveného, štrkodrviny s rozprestrením a
zhutnením pod dlažbu a ihrisko; materiál a kladenie zámkovej dlažby na chodníky; použité
nacenenie podľa výkazu-výmer.
Izolácie: proti vode a vlhkosti (vrátane netkanej geotextílie)tepelné bežných stavebných
konštrukcií; použité nacenenie podľa výkazu-výmer.
Športový povrch : kompletná montáž a dodávka športového povrchu; použité nacenenie
podľa výkazu-výmer (cenník D/D10, kód položky D0020003); Parametre: umelá tráva,
zapieskovaná: Povrch ihriska bude tvoriť vysokokvalitný umelý trávnik – výška vlasu 20 mm,
kvality 10400DTEX, počet vpichov 20000/m2, vlas PE – monofilament, podložka 100% PP
(polopropylén), hrúbka vlákna 180 mikrónov, priepustnosť vody minimálne 60l/min. Celková
hmotnosť trávnika je minimálne 2200 g/m2. Do umelej trávy sa budú vyrezávať a vlepovať
čiary na športy (basketbal, hádzaná, volejbal a minifutbal). Umelý trávnik sa zapieskuje
sušeným kremičitým pieskom.
Mantinelový systém: kompletná dodávka a montáž oplotenia po krátkych stranách ihriska a
mantinely ihriska; použité nacenenie podľa výkazu-výmer (cenník D/D10, kód položky
D0020004); Parametre: oplotenie - mantinel: Oplotenie okolo ihriska pozostáva z PE
(polyetylénových) dielcov v rozmere 1000x2000x10 mm prichytených na 3 rady
pozinkovaných jaklov. Nad mantinelmi okolo ihriska bude PE ochranná sieť s okom 45/45
mm, na celkovú výšku 4 m. Na mantineloch bude bezpečnostné madlo. Vstup na hraciu
plochu bude riešený dvojkrídlovou bráničkou 3000x3000 mm a vstupnými dverami 900x2000
mm. Kompletná dodávka a montáž oplotenia po dlhých stranách ihriska; použité nacenenie
podľa výkazu-výmer (cenník D/D10, kód položky D0020004); Parametre: oplotenie mantinel: Oplotenie okolo ihriska pozostáva z PE (polyetylénových) dielcov v rozmere
1000x2000x10 mm prichytených na 3 rady pozinkovaných jaklov. Nad mantinelmi okolo
ihriska bude PE ochranná sieť s okom 45/45 mm, na celkovú výšku 4 m.
Príslušenstvo: kompletná dodávka a montáž športového príslušenstva; použité nacenenie
podľa výkazu-výmer (cenník D/D10, kód položky D0020006); Parametre: Bránky na
minifutbal a hádzanú 3000x2000 mm sú vyrobené z hliníkových profilov 80x80 mm, majú
oceľový rám hlboký 1,2 m, siete sú vyrobené z PP vlákien hrúbky 3 mm s okom 100x100 mm.
Multifunkčné stĺpiky na volejbal 75/116 mm a na nohejbal 83 mm sa vkladajú do vopred
zabetónovaných puzdier v ploche ihriska. Sú prenosné, úplne vyberateľné a diery v ktorých
púzdra boli sa zakryjú krytkami. Na stĺpiku sú na objímkach háčiky a napínací mechanizmus,
ktorý slúži aj na nadstavenie výšky siete. Basketbalová konštrukcia má vysadenie 1600 mm a
bude osadená do vopred zabetónovaných puzdier v ploche.
Osvetlenie: kompletná dodávka a montáž osvetlenia; použité nacenenie podľa výkazu-výmer
(cenník D/D10); Parametre: Dodávka a montáž osvetlenia, stĺpy výšky 6 m, 4 kusy svietidiel
400W, pripojenie na zdroj energie cca 20 m
Kovové doplnkové konštrukcie: nerezové zábradlie atyp na gambióne (dĺžka cca 30 m);
použité nacenenie podľa výkazu-výmer. Bližší rozsah zákazky je v prílohe – PD a vo výkaze
výmer. Uchádzač môže použiť aj ekvivalenty uvedených materiálov, ktoré však musia spĺňať
min. uvedené technické parametre a vyššie.
7.Obhliadka miesta : Pred vypracovaním ponuky je nutné vykonať obhliadku miesta dodania
predmetu zákazky, z dôvodu zložitosti predmetu zákazky a jedinečných podmienok
verejného obstarávateľa. Požaduje sa dôkladné a odborné zameranie, pred spracovaním
ponuky a pred samotnou realizáciou zákazky.
Záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky a bol by vo verejnom obstarávaní úspešný, pri
výskyte nepredpokladaných výdavkov, bude tieto náklady znášať z vlastných zdrojov.
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Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v
súvislosti s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky zodpovie PhDr. Marián Damankoš,
PhD, riaditeľ školy na tel. č: +421 918 828 221.
8. Iné podmienky:
Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri
dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a
bezpečnostných predpisov.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet
zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp.
na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii
predmetu zákazky. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle
príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a
likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom
zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému
obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač.
9. Zhotoviteľ vypracuje harmonogram prác, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo.
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH (celková cena pri
neplatcoch DPH)
11. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
12. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
13. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky bez DPH: 67 148,88 EUR bez DPH
(80 578,66 EUR s DPH)
15. Dĺžka trvania zákazky: do 2 mesiacov, najneskôr do 28. februára 2019
16. Podmienky účasti:
17. 1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia – § 32 ZoVO:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm.e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov
jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať
tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky alebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a
z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
c) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
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V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname
hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 zápisom
v rozsahu zapísaných skutočností.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
17.2. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa finančného a ekonomického postavenia – § 33 ZoVO : Nevyžaduje sa.
17.3. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 ZoVO: Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1
písm. g) zákona preukázať, že disponuje min. jednou osobou s požadovanou praxou a
skúsenosťami v profesii stavbyvedúci - osoba odborne spôsobilá na výkon činnosti podľa §
45 ods. 1 písm. b) a 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
a) Vyžaduje sa:
 minimálne tri roky odbornej praxe stavbyvedúceho
 získané osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre
činnosť stavbyvedúceho.
b) Uchádzač predloží za stavbyvedúceho nasledovné doklady:
 životopis alebo údaje o odbornej praxi preukazujúce splnenie podmienky účasti,
ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko stavbyvedúceho,
- názov a sídlo objednávateľa, resp. zamestnávateľa stavbyvedúceho,
- čas plnenia zmluvy, resp. pracovných povinností (od - do: mesiac a rok),
- stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah stavebných prác, ktoré stavbyvedúci
zabezpečoval, - tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa, u
ktorého si možno overiť tieto údaje.
 platné osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre
činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
porovnateľný doklad, príp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, tzn.
ekvivalentný doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže
vykonávať uvedenú činnosť v krajine svojho sídla.
Ak uchádzač nesplní podmienky účasti podľa bodov a) a b) tohto bodu výzvy nebude jeho
ponuka zaradená do hodnotenia.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej
vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
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Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými
odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže
využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby,
na ktoré sa kapacity vyžadujú.
18. Použitie elektronickej aukcie: nie
19. Lehota na predkladanie ponúk: 09.08.2018
Čas: 12:00 hod.
Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode 1. tejto
výzvy. Na obálku uviesť „NEOTVÁRAŤ – prieskum trhu – „Úprava areálu Evanjelickej
spojenej školy - multifunkčné ihrisko“
20. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 09.08.2018 o 13:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1. bez možnosti účasti uchádzačov.
21. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2018
22. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zákazky sa bude realizovať až po pridelení finančných prostriedkov z Programu:
Podpora a rozvoj športu 2018.
23. Dodatočné informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Programu Podpora a rozvoj športu
2018 z Úradu vlády SR a z vlastných finančných prostriedkov zriaďovateľa školy. Platba bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu
vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorých je do 30 dní odo dňa doručenia daňového
dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Záručná doba je
min. 5 rokov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného
obstarávateľa. V prípade, že nebude podpísaná dotačná zmluva s Úradom vlády Slovenskej
republiky (ÚV SR), a taktiež nebude schválený proces verejného obstarávania, nebude
podpísaná ani zmluva o dielo. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
bude zabezpečované písomne a príp. e-mailom. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa
o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné podať námietky.
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 3(a-f)– Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Technická správa
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