Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
Predmet zákazky:
„Viacúčelové ihrisko Žilina - Bánová“
Predmetom zadávania zákazky sú stavebné prace, konkrétne výstavba viacúčelového ihriska, ktoré bude
využívané žiakmi základnej školy a čiastočne občanmi mesta. Bude použitý športový povrch, ktorý je
zdravotne nezávadný a výrazne šetrí pohybový aparát športovcov.
Plochy dotknuté úpravami sa ohumusujú hr. 100 mm a zatrávnia trávnatým semenom parkového
charakteru.
SO 01a - Ihrisko
Ihrisko má rozmer hracej plochy 34 x 17m s rozšírením na bránky s celkovou plochou 585m2.
Povrch ihriska je umelý trávnik s výškou vlasu 24mm s podkladmi so štrkodrviny. Trávnik je
lemovaný betónovým, záhonovým obrubníkom. Hracia plocha je navrhnutá v členení na malý
futbal, basketbal s košmi, tenis a volejbal. Súčasťou vybavenia ihriska sú i stĺpiky na tenis
s volejbalom a basketbalové koše s konštrukciou. Farebnosť ihriska a jednotlivých čiar je navrhnutá
v zelenej farbe ihrisko, čiary biele, žlté, červené a modré. Podrobne podľa výberového konania
dodávateľa stavby a požiadaviek investora na farebné stvárnenie priestoru.
2. Navrhovaná skladba ihriska s umelým trávnikom s výškou vlasu 24 mm. Lemovanie ihriska
betónovým záhonovým obrubníkom 200x50x1000 mm, uloženým do lôžka a opory z C16/20.

Vybavenie ihriska:
- basketbalové ihrisko – 2 ks basketbalových košov, farba hracích čiar červená,
- futbalové ihrisko – 2 ks bránok na malý futbal, farba čiar žltá,
- tenisové ihrisko – sada stĺpikov na tenis, farba čiar biela,
- volejbalové ihrisko – stĺpik integrovaný s tenisom, farba čiar modrá.
Výškové osadenie ihriska v strede 347,60m n.m. Pozdĺžny sklon nulový, priečny strechovitý 0,5%
k okrajom.
Odvodnenie ihriska je navrhnuté nasledovne; na zachytenie vôd z ihriska bude slúžiť zberná drenáž á
7,0 m pod uhlom 45O zaústená do zvodnej drenáže, , ktorá vyúsťuje do prefabrikovanej vsakovacej
jamy. Vsakovacia jama je navrhnutá z betónových skruží DN 1000 so zákrytovou doskou.
Odvedenie spodných a presakujúcich vôd je riešené priečnym sklonom pláne 0,5%.

Geologické pomery územia nie sú známe. V zemných prácach sa predpokladajú násypy, výkopy a
odstránenie vegetačnej vrstvy v potrebnej hrúbke. Stavbu a kontrolu zemného telesa vykonať podľa
STN 73 6133.
Vytýčenie je navrhnuté formou vytyčovacích bodov, podrobne viď situácia.
Ochrana podzemných vedení bude riešené podľa vyjadrenia ich správcov. V mieste ihriska sa
nachádza vodovodná šachta, ktorá bude zakomponovaná do ihriska, prekrytá trávnikom a riešená tak,
aby bolo v nej možné vykonávať údržbu a kontrolu.
SO 01b - Chodník
Prepája existujúce plochy areálu s navrhovaným ihriskom. Šírka 2,5m, dĺžka cca 8,6 m.
Pozdĺžny sklon 7,3%. Priečny sklon jednostranný 2%.
Navrhovaná skladba s krytom dláždeným.
Lemovanie záhonovým obrubníkom 1000x200x50 mm, uloženým do lôžka a opory C 16/20.
Vytýčenie od ihriska.
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie.
4. Miesto dodania zákazky: Žilina Bánová – ZŠ do Stožky.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
5.
ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 1 mesiac odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
dňa 14.8.2014 do 09.00 hod. Uchádzač uvedie cenu v EUR bez DPH aj s DPH, podľa Prílohy č.1
(Zadanie SO01a, Zadanie SO01b). V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v
ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, vrátane
dopravy. V Prípade, že sa dodávateľ sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za
8.
cenu vrátane DPH. Uchádzač spolu s ponukou predloží aj podpísaný návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu
č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Ponuku označí heslom: „Jednoduchá zákazka – IHRISKO - BÁNOVÁ!!!
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
10.
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
Ďalej uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 2), vyplnené Zadanie SO01a,
Zadanie SO01b (Príloha č. 1).
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH

Predpokladaná hodnota zákazky:
12.
29 900,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 5.8.2014

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
Prílohy: Príloha č. 1 (Zadanie SO01a, Zadanie SO01b)
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 Projekt stavby

