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Výzva na predkladanie ponúk  
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Obec Topoľa 
Sídlo:    Obecný úrad 95, 067 65  Topoľa 
Štatutárny zástupca:  Ing. Mária Bobriková, starostka obce 
IČO:    00323641 
DIČ:    2020794721 
Mobil:    +421 948 380 260 
e-mail:    obectopola@stonline.sk 

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 
internetovej adrese (URL):  
https://www.obce.info/slovensko/presovsky-kraj/okres-snina/topola/documents/1167 
 
3. Názov predmetu zákazky: 
Modernizácia viacúčelového ihriska 
 
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je modernizácia viacúčelového ihriska v tomto rozsahu:  
− Zemné práce vo výške: odstránenie vrstvy pôdy do hĺbky 30 cm so zarovnaním terénu, vodorovné 

premiestnenie výkopu z horniny, oprava a realizácia cestných obrubníkov a drenážného systému, 
hutnenie násypov z kameniva frakcie 0-4, 8-16 a 32-63, dopravné náklady. 

− Realizácia umelej trávy: dodávka a montáž umelej trávy (vlákno polyetylénové /alternatíva: 
monofilamentné, fibrilované, štruktúrované/,výška vlákna min. 15 mm, hustota vpichov min. 
19 000/m2, realizácia výplne z kremičitého piesku min 16 kg/m2, realizácia čiar, dopravné 
náklady. 

− Ochranné prvky: dodávka a montáž ochrannej siete po obvode ihriska.  
− Miesto realizácie: Pozemok parc. č. 293 v okrese Snina, obec Topoľa, katastrálne územie Topoľa 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
9 997,00 EUR 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH  
 
1. Uchádzač musí predložiť Rozpočet stavby spracovaný v zmysle zadania uvedeného v Prílohe č. 1 

tejto výzvy. 
2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. 

Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.  
 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej 
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď. 
 
7. Dĺžka trvania zákazky: 
60 dní od odovzdania staveniska 
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8. Podmienky účasti: 

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky.  

b) Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné 
práce, ktoré zodpovedajú  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. 

 
9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Úspešný uchádzač 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia  ponúk má 
povinnosť doručiť do sídla verejného obstarávateľa vzorku umelého trávnika v rozmere 30x30cm. 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 
15.10.2019 12:00 
 
11. Termín otvárania ponúk: 
15.10.2019 13:00 
 
12. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej na emailovú adresu obstaravanie@outlook.sk 

V ponuke musí byť uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 1 až 3, všetky podpísané uchádzačom 
alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, 
následne skenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú 
adresu. 
 
13. Obsah ponuky uchádzača 
Uchádzač predloží v elektronickej forme ponuky: 
− vyplnený a podpísaný Rozpočet s nacenenými položkami  - Príloha č. 1 tejto výzvy, 
− vyplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo -  Príloha č. 2 tejto výzvy, 
− vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača -  Príloha č. 3 tejto výzvy. 
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty  podľa tejto výzvy a nebude možné uplatniť 
inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená. 
 

 
Schválila: Ing. Mária Bobriková, starostka obce 

 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Zadanie  
Príloha č. 2 – Zmluva o dielo 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 
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