
 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa:  TJ Žrebčín Motešice 

Sídlo:      Slivnická 87, 913 26 Motešice 

IČO:      42025265 

DIČ:     2022520973 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Viktória Novotná – poverená osoba na výkon VO 

tel. č. kontaktnej osoby: +421 907 652 084 

e-mail kontaktnej osoby: novotna@geminigroup.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://www.furioso.sk/  

 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). 

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

 

„Modernizácia športovej infraštruktúry TJ Ţrebčín Motešice – stavebné práce“ 

 

4. Druh zákazky (tovar, sluţby, stavebné práce): stavebné práce 

 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia sluţieb/uskutočnenia stavebných prác:  

 

Realizácia stavebných prác: Slivnická 87, 913 26 Motešice 

 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky): 

 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov. 

 

Lehota na realizáciu zákazky:  

Do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo. 

Zmluva s víťazným uchádzačom nadobudne účinnosť aţ po splnení odkladacej podmienky, 

ktorá spočíva v tom, ţe dôjde k schváleniu ţiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na 

podporu športu. 

 

 

Platobné podmienky:  

http://www.furioso.sk/


Práce budú financované prostredníctvom zálohových platieb z príspevku od Fondu na 

podporu športu. Splatnosť faktúr: 60 dní 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

 

Popis búracích prác  

Vzhľadom na novonavrhované riešenie bude potrebné previesť búracie práce a to v rozsahu 

odstránenia starého a degradovaného povrchu (ipotec) o hrúbke cca 120mm z celých 4000m2 

jazdeckého povrchu. Vypratanie a odvoz starého materiálu do vzialenosti 3km bude súčasťou 

riešenia. 

 

Zemné práce  

Pôvodný povrch pod nášľapnou vrstvou je rastlý terén z íľovitej hliny. Po odhalení danej 

vrstvy prebehne nivelizácia tohto podloţia laserovým graderom. V prípade potreby bude 

lokálne uskutočnené zhutňovanie zeminy pre zabezpečenie správnej a vyrovnanej 

podkladovej vrstvy pre ďalší násyp. 

 

Nové povrchy  

Na vyrovnanú podkladovú vrstvu budú umiestňované dierované pruţné rohoţe, vyrábané 

špeciálne pre jazdecké športy, o hrúbke 50 mm. Nášľapná vrstva, sypaná priamo na rohoţe 

bude materiálovo riešená ako zmes bieleho piesku vhodnej zrnitosti a prídavných materiálov 

na báze geotextílie, ktoré zlepšujú vlastnosti a stabilitu povrchu. Po uloţení nášľapnej vrstvy 

prebehnú finálne úpravy a funkčné odskúšanie povrchu. 

 

Bliţšie informácie sú uvedené projektovej dokumentácií, ktorá je prílohou danej výzvy. 

 

Stavebné práce sú súčasťou 1 logického celku. 

 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

 

45000000-7 Stavebné práce 

 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 118 031,70 eur bez DPH 
 

 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

 

Platba za stavebné práce bude fakturovaná naraz, na základe predloţenej faktúry a jej príloh: 

- súpisu vykonaných prác,  

- zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach,  

- stavebného denníka 

- preberacieho protokolu o prevzatí stavby. 
 

Splatnosť faktúr: 60 dní 

 

 

11. Podmienky účasti: 

 



Uchádzač splní podmienky účasti v prieskume trhu tým, ţe predloţí kompletne vyplnené, 

podpísané a ak relevantné aj opečiatkované prílohy: 

- Prílohu č. 2 „Vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer“ (súbor excel ) 

- Prílohu č. 3 „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ (súbor Word) 

Vyplnenú prílohu č. 2 je potrebné predloţiť aj vo formáte excel (bez podpisu). 

 

Účastník môţe priloţiť aj iné informatívne prílohy (napr. výpis z obchodného/ţivnostenského 

registra – ako doklad o oprávnení podnikať v oblasti, ktorá je  predmetom zákazky). Tieto 

prílohy však nie sú povinnou súčasťou a nemajú vplyv na hodnotenie cenových ponúk.  

Účastník nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

Predloţené cenové ponuky môţe zadávateľ zahrnúť do vyhodnotenia len za predpokladu, ţe 

ich obsah zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloţenie 

cenových ponúk.  

 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniţšia cena s DPH. 

 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  28.1.2022 do: 24:00 (celý deň) 

 

Na ponuku predloţenú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

 

Cenovú ponuku je moţné predloţiť len elektronicky, e-mailom na adresu: 

novotna@geminigroup.sk 

 

 

 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  
 

Cenová ponuka musí zahŕňať kompletne vyplnené, podpísané a ak relevantné aj 

opečiatkované prílohy: 

- Prílohu č. 2 „Vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer“  

- Prílohu č. 3 „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“  

 

Vyplnenú prílohu č. 2 je potrebné predloţiť aj vo formáte excel (bez podpisu). 

 

Je potrebné naceniť všetky časti logického celku, v opačnom prípade nebude predloţená 

cenová ponuka zaradená do vyhodnotenia.  

V prípade, ţe v prílohe č. 2 – vymedzenie predmetu zákazky je uvedená konkrétna značka, 

resp. výrobca, tak obstarávateľ akceptuje aj ekvivalenty danej značky (také, ktoré spĺňajú min. 

parametre danej poloţky). 

 

mailto:novotna@geminigroup.sk


 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia poţiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náleţitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude poţiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predloţených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a poţiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 

poţiadavky na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

 

 

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 23.1.2022 

 

V Bratislave, dňa 23.1.2022 
 

                                                                              

                                     ------------------------------------------ 

 

 

Prílohy:  

 

1) Príloha č. 1 „Projektová dokumentácia“ (súbor zip.) 

2) Príloha č. 2 „Vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer“ (súbor excel) 

3) Príloha č. 3 „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ (súbor Word) 


