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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Rajec

Ulica:

Námestie SNP, 01522, Rajec

IČO:

00321575

Kontaktná osoba:

Roman Osika

E-mail:

rroosika@gmail.com

Tel.:

+421904130904

2. Opis predmetu zákazky
Stručný popis stavby :
Táto projektová dokumentácia rieši požiadavku investora, ktorou je rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová. Jedná sa o I. etapu
ktorej súčasťou je Multifunkčné ihrisko pre potreby športového vyžitia a tréningu žiakov Základnej školy Lipová a taktiež pre verejnosť
mesta Rajec. Tento areál bude využívaný k rôznorodému športovému vyžitiu, predovšetkým k vykonávaniu loptových hier ako sú:
hádzaná, tenis, volejbal, streetbal a mini futbal.
Dôvodom k uvažovanému investičnému zámeru je potreba rekonštruovať a obnoviť existujúcu športovú infraštruktúru v areáli ZŠ
Lipová nakoľko existujúci stav nespĺňa funkčné ani bezpečnostné požiadavky kladené na jej efektívnu prevádzku a užívanie.
V rámci areálu bude vybudovaná spevnená plocha s bezbariérovým prístupom a mobiliárom (lavičky, odpadkové koše).
Multifunkčné ihrisko bude osvetlené šiestimi 7m vysokými stožiarmi s LED svietidlami.
Navrhované riešenie :
Multifunkčné ihrisko. V rámci uvažovaných stavebných úprav dôjde najprv k odstráneniu mantinelov z hliníkových profilov a športového
vybavenia(futbalové bránky), následne dôjde k odstráneniu umelého trávnika z povrchu dotknutej plochy. Ďalej nasleduje odstránenie
pôvodných betónových obrubníkov. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu stabilizačného a podkladného
súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa PD).
Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny
systém z PVC trubiek. Na ňu bude nasledovať realizácia podkladových vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 300mm. Na toto
podkladové súvrstvie bude položený drenážný asfaltový koberec PA 11 hr.50mm a drenážný aflatový koberec PA 8 hr.40mm. Na takto
pripravenú plochu bude pre viacúčelové ihrisko položený umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch EPDM EP hr. 10mm
(napr. PORPLASTIC EP). Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% smerom k betónovým obrubníkom, ktoré budú umiestnené po
obvode viacúčelového športoviska kladené do lôžka z betónu C16/20 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Po obvode
multifunkčného ihriska bude záchytné oplotenie v. 5,0m so sieťou. Na záver bude osadené športové vybavenie ihriska.
Športový areál je bezbariérovo prístupný v celom profile aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle
ustanovení Vyhlášky č.532/2002 Z.z. Technická špecifikácia športového povrchu EPDM vyhovuje aj osobám s obmedzenou
schopnosťou pohybu, vstup na ihrisko je cez bránky s priechodnou šírkou min. 2800 mm čo zabezpečuje pohodlný bezbariérový vstup.
Viac informácií prílohy :
1. Výkaz výmer,

1. Výkaz výmer,
2. Projektová dokumentácia (súbor zip)
3. Zmluvné podmienky (Zmluva o dielo)
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti:
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na ktorý predkladá
ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na
ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Zákon proti byrokracii).
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu
v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia stavebné práce) v minimálnom objeme
v kumulatívnej hodnote 100 000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania. Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v
zmysle § 12 ZVO. Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení, ktorý
potvrdí odberateľ s uvedením ceny diela, miesta diela, povahy stavebných prác, telefónne číslo pre overenie referencie (originál alebo
overená fotokópia). Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané
alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa
dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom prác, ktorý predloží víťazný uchádzač Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia
staveniska. Objednávateľ je vyjadriť sa k časovému harmonogramu prác do 24 hodín od predloženia Zhotoviteľom.
2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne do 5 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané Protokolom o odovzdaní a prevzatí
staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť výkon stavebných prác dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
4. Zhotoviteľ vyčistí a odovzdá objednávateľovi stavenisko v termíne do 3 dní od dňa prevzatia hotového diela objednávateľom.
Viac : príloha č. 3. Zmluvné podmienky (Zmluva o dielo)

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 120 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 14.04.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Mesto Rajec – rekonštrukcia
športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme
vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude Najnižšia celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého
ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady
uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto stavebných prác
Športový areál pri ZŠ Lipová

12. Obsah ponuky
1. Cenová ponuka - Vyplnený výkaz výmer
2. Scan Zmluvy - podpísaná aj s uvedením kritéria cena diela
3. Formulár návrh na plnenie kritérií (v systéme)
4. Krycí list ponuky (v systéme)
Zhotoviteľ predloží k cenovej ponuke harmonogram prác
5.Zoznam subdodávateľov (ak s nimi zhotoviteľ uvažuje)
7. Podmienky účasti podľa bodu č.3 tejto výzvy

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa
budú podieľať na plnení zmluvy v rozsahu:
• Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť
použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie,
týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto
verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi
účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu
o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach určená v súlade s § 6.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky. Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny
samostatne. Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 6 alebo ponuka doručená
iným spôsobom ako určil verejný obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o
odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. Uchádzač nemá právo si
uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže
alebo
akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk
ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Ing. Roman Osika
+421904130904
Mesto Rajec, externý pracovník

