
Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce 
                                                                                                K č.j 122/19 
                                                                                                Trebeľovce,10.7.2019 

                                                                                 Uchádzači: 

 

 

 
Vec:Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác projektu 
Vráťme deti k športu „ Údržba a rekonštrukcia multifunkčného ihriska“ 

 
Obec Trebeľovce, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „Zákon o VO“), Vás vyzýva k predloženiu cenovej ponuky zákazky s nízkou 
hodnotou v súlade s § 117 Zákona o VO pre stavbu „ Údržba a rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska“  

 
1. Verejný obstarávateľ: 
Názov organizácie: Obec Trebeľovce  
Adresa organizácie: Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce 
IČO: 00316491  
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie:  www.obectrebelovce.sk  
Adresa profilu verejného obstarávateľa : http://obectrebelovce.sk/profilvo.php/ 
Kontaktné miesto: Obecný úrad Trebeľovce 109,985 31 Rapovce, kancelária starostu 
Kontaktná osoba: Mgr.Marcel Hudec  
Telefón: +421 905270591 
E-mail:  obectrebelovce@dkn.sk  
Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 
výzvy. 
2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

„ Údržba a rekonštrukcia multifunkčného ihriska“  
 3. Druh zákazky: 
- uskutočnenie stavebných prác 
4. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia 
stavby: Obec Trebeľovce, miestna časť Láza, okr. Lučenec, Slovenská 
republika. 
5. Výsledok verejného obstarávania:  
Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

6. Stručný opis zákazky:  
Uskutočnenie stavebných prác „ Údržba a rekonštrukcia multifunkčného ihriska“   
Miesto realizácie Trebeľovce, miestna časť Láza, okres Lučenec 
l/ Na existujúce asfaltové ihrisko s plochou 450 m2 plánujeme nalepiť umelú trávu ; dĺžka 
vlákna:20+2mm; Dtex:od 6600; počet vpichov na m2: 22 000; farba zelená, priepustnosť 
vody: min.67l/m2,váha min:2200g/m2. 
2/Lepidlo PU 
3/Podlepovacie pásky šírky 350 mm 



2/ Na položenom umelom trávniku budú umelou trávou dĺžka vlákna: 20+2mm; Dtex:od 
6600; počet vpichov na m2: 22 000; farba biela, priepustnosť vody: min.67 l /m2,váha 
min:2200g/m2-šírka čiar 50mm vyznačené obrysy pre: 
volejbal 81 m,tenis 148 m,malý futbal -bránkoviská 60 m , spolu 289 m. 
3/Presypanie umelého trávnika kremičitým pieskom 
4/Montáž vrátane dopravy 
 
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať osobnú obhliadku miesta realizácie zákazky, a to v 
termíne od 29.7.2019 do 2.8.2019 na základe dohody s kontaktnou osobou uvedenou v bode 
1. 
Slovník spoločného obstarávania (CPV): 50870000-4 - Opravy a údržba zariadenia ihrísk 
7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   10145,35 EUR bez DPH 
8. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 2 mesiace 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude čiastočne financovaný z dotácie so štátneho rozpočtu poskytnutej 
Úradom vlády SR a čiastočne s vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
10. Podmienky účasti 

10.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 
32 ods. 1 zákona v platnom znení . Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu 
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Osobné postavenie preukazuje každý 
záujemca, ktorý predloží ponuku.  
Odôvodnenie požiadavky:  
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote zákazky, v 
súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.  
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní 
požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného 
obstarávania vylúčený. 

 
10.2 Technická a odborná spôsobilosť:  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti 
uvedené v § 34 ods. 1 zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže 
predložením:  
Doklad (kópia) o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra). 
Odôvodnenie požiadavky:  
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane v súlade so svojimi požiadavkami a 
platnou legislatívou. Uchádzač preukáže skutočnosť, že je schopný dodať predmet 
zákazky.  
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku 
podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
zreteľne to v ponuke uvedie. 
12. Použije sa elektronická aukcia:  nie 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20.8.2019 o 15:30 hod 
 
 



14. Miesto na predloženie ponúk:  
Ponuky musia byť doručené elektronicky na adresu obectrebelovce@dkn.sk , poštou alebo 
osobne na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode 1. tejto výzvy (na obálku uviesť Cenová 
ponuka „ Údržba a rekonštrukcia multifunkčného ihriska“ . 
15. Obsah ponuky:  

15.1 Doklad (kópia) o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov alebo výpis z obchodného registra). 
15.2 Výpis z registra partnerov verejného sektora.  
15.3 Návrh ceny vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka. 

16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk. 
17. Ďalšie informácie:  
Realizácia diela bude začatá do 3 dní od odovzdania staveniska. Platba bude realizovaná 
formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného 
zhotoviteľom stavebných prác, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia daňového 
dokladu. Fakturácia bude nasledovať po ukončení a odovzdaní celej stavby na základe 
skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených zástupcom objednávateľa. 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Mgr.Marcel Hudec 
                                                                               starosta obce Trebeľovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1 
 

Formulár cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou„ Údržba a rekonštrukcia multifunkčného 
ihriska“  

    I. Identifikačné údaje uchádzača 

 
II.  Cenová ponuka  

Názov položky 
Jednotky 
 a počet 

Cena bez DPH 
v € 

DPH 
20 % 

Cena celkom 

umelá tráva ; dĺžka 
vlákna:20+2mm; Dtex:od 6600; 
počet vpichov na m2: 22 000; farba 
zelená, priepustnosť vody: 
min.67l/m2,váha min:2200g/m2. 

 

    

2/Lepidlo PU     

3/Podlepovacie pásky šírky 350mm     

4/ umelá tráva dĺžka vlákna: 
20+2mm; Dtex:od 6600; počet 
vpichov na m2: 22 000; farba biela, 
priepustnosť vody: min.67 l 
/m2,váha min:2200g/m2-šírka čiar 
50mm vyznačené obrysy pre: 
volejbal 81 m,tenis 148 m,malý 
futbal -bránkoviská 60 m  

 

    

3/Presypanie umelého trávnika 
kremičitým pieskom 

    

4/Montáž vrátane dopravy     

 
Cena  spolu v EUR* 
 

 
 

 
 

 

 

Miesto:   

Dátum:  

Pečiatka a podpis: 
 
 
 

* Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane 
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie. 

Názov uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné):  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Telefón:  

E-mail:  


