Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Adresa hl. stránky:

Obec Veľká Dolina
Veľká Dolina č. 282, 951 15 Veľká Dolina
Dana Cesneková, starostka obce
00 308 552
2021252805
037 77 88 181
Dana Cesneková, starostka obce
starostka.vd@gmail.com alebo podatelna.vd@gmail.com
www.velkadolina.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na obecnom úrade Veľká Dolina: - obhliadka miesta realizácie.

Názov predmetu zákazky:
„Výmena umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku Veľká Dolina“.

Hlavný kód CPV:
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
39293400-6 Umelý trávnik

Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona číslo 343/2015 Z.z.

Stručný opis: 1. demontáž pôvodného povrchu a podkladových vrstiev
2. oprava podkladových vrstiev – dodávka a montáž
3. oprava drenážneho systému – dodávka a montáž
4. dodávka a montáž nového umelého trávnika
Plocha pôvodného multifunkčného ihriska je 600 m2.
Technické požiadavky kladené na umelý trávnik:
− typ: tkaná umelá tráva s výplňou,
− materiál vlákna: PE fibrilované priame, monofilamentné,
− typ vlákna: minimálne 8.600/ 1 dTex,
− kvalita vlákna: šetrné k životnému prostrediu, UV stabilita spĺňa DIN 53387,
− farebná stálosť: xenón test − modrá = stupnica > 7, šedá = stupnica > 4,

− podkladová textília: 100% PP dvojitá, čierna, UV stabilná, váha 220 g / m2,
− náter: čierny latex s SBR základom, s odvodňovacími dierami, minimálna váha / m2,
− výška vlasu: minimálne 15 – 20, resp. 40 mm – pre futbal,
− minimálna hustota vpichov: 22.000 /m2 , resp. pre futbal minimálne 8.600 / m2,
− minimálna hmotnosť vlasu: 1.200 g / m2,
− minimálna hmotnosť trávnika: 2.200 g / m2,
− minimálna šírka role: 400 cm,
− minimálna priepustnosť vody: 60 litrov/min/100 cm2,
− doporučená výplň: 14 – 20 kg/ m2, prepraný a sušený kremičitý piesok o veľkosti častíc 0,2 − 1,0
mm, alternatívne gumový granulát.

Predpokladaná hodnota zákazky: 15.000,- € s DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena zákazky s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH bude kritériom cena
celkom. Cenová ponuka vrátane dopravy. V prípade podozrenia nekvalitného materiálu si
vyhradzujeme právo na vyradenie uchádzača z VO.

Dĺžka trvania zákazky:
od 08/2018 do 10/2018

Podmienky účasti:
a) 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 – doklad o oprávnení dodávať tovary, služby a práce, ktoré sú
predmetom tejto zákazky ( výpis z OR, živn. list nie starší ako 3 mesiace).
b) cenová ponuka uchádzača musí byť kompletná, na celý predmet zákazky vrátane dopravy.
c) k cenovej ponuke a dodávaným tovarom musia byť uchádzačom predložené všetky platné
certifikáty a technické parametre tovarov.
d) dodávaný tovar musí byť nový, nepoužívaný.
c) termín dodania tovaru: do 31.10.2018
Poznámka:
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov musí uchádzač verejnému obstarávateľovi zaslať súhlas so spracúvaním

jeho osobných údajov počas realizácie verejného obstarávania resp. realizácie zákazky
a archivácie dokumentov z predmetnej zákazky.

Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk:
Termín: 23.07.2018 do 12:00 hod.
- elektronickou poštou, poštovou prepravou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa
- ponuka s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, s heslom obstarávania „Výmena umelého
trávnika na viacúčelovom ihrisku Veľká Dolina“.

Termín otvárania ponúk:
Termín: 24.07.2018

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Termín: 31.10.2018

