Obec Oreské
Oreské č. 7, 908 63 Oreské

Výzva na predloženie ponuky
Obec Oreské, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie
kapacity detských šatní“ – II. etapa

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Oreské
Štatutárny zástupca:
Ing. Tomáš Mikúš
IČO:
00309753
DIČ:
2021093833
Tel.:
034/ 669 4958
E-mail:
obec.oreske@gmail.com
2. MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY:
Obecný úrad Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské
3. KONTAKTNÁ OSOBA NA PREVZATIE PONUKY:
Silvia Boťánková, e-mail: obec.oreske@gmail.com
3. PREDMET OBSTARÁVANIA:
Názov zákazky: „Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských
šatní“ – II. etapa
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Predmetom zákazky sú stavebno-udržiavacie práce v areály futbalového ihriska,
pozostávajúce z ohraničenia a oplotenia ihriska a športového areálu. Rekonštrukcia bude
pozostávať z výmeny lavičiek, vybudovania chodníka pozdĺž futbalového ihriska, schodiska
a gabiónových konštrukcií, vybudovanie elektrického rozvodu a verejného osvetlenia pozdĺž
ihriska.
Športový areál so svojím zázemím slúži ako zázemie pre činnosť futbalového klubu Oreské,
organizovanie spoločenských a športových aktivít obce Oreské. Oprava areálu ihriska je
zameraná na zvýšenie kvality hracej plochy a zabezpečenia prístupu a renováciu mobiliáru
areálu ihriska.
4. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.

5. PODROBNÝ POPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA:
Areál futbalového ihriska sa nachádza v intraviláne obce Oreské v jej centre. Zatrávnená
plocha futbalového ihriska je ohraničená oceľovým zábradlím, doplnená je ochrannými
sieťami, malou tribúnou umiestnenou pred objektom šatní a tribúnou umiestnenou pozdĺž
hracej plochy, lavičkami a dvomi striedačkami (hostia – domáci). Pozemok je rovinatého
charakteru.
Celý areál futbalového ihriska je prístupný z obecných komunikácii. Vstup a vjazd do areálu
je z juhozápadnej strany, pre peších je realizovaný aj vstup zo severovýchodnej strany, a to
exteriérovým schodiskom nadväzujúcim na chodník.
Úpravy areálu futbalového ihriska a zázemia spočívajú z:
- výmena zábradlia ihriska;
- renovácia striedačiek – očistenie a náter, pokládka betónovej dlažby v priestore
striedačiek;
- renovácia lavičiek, podľa potreby ich výmena;
- realizácia nového chodníka pozdĺž celého ihriska vrátane terénnych vyrovnávajúcich
stupňov od cesty od potoka až k vchodu do areálu nadväzujúceho na cestu k družstvu;
- realizácia nového zadného oplotenia v smere od detského ihriska;
- realizácia novej ochrannej siete zadnej v smere od detského ihriska;
- doplnenie ochrannej siete pozdĺž celého ihriska v smere od obytnej zóny;
- výmena ochrannej siete za bránou v smere od šatní;
- vybudovanie osvetlenia pozdĺž ihriska
Búracie práce
Príde k odstráneniu pôvodného zábradlia ihriska po celom obvode. Odstránenie pôvodnej
oceľovej konštrukcie ochrannej siete v smere od detského ihriska, odstránenie v tejto časti
pôvodného oplotenia z pletiva na oceľových stĺpikoch, odstránenie poškodených lavičiek
prípadne odstránenie ich sedacej drevenej časti . Pôvodná ochranná sieť za bránou od šatní
bude demontovaná – nosná konštrukcia siete zostáva.
Priebeh sanácie otvorových konštrukcií musí prebiehať za dozoru odborne spôsobilej
osoby a nesmie v nijakom prípade ovplyvniť negatívnym spôsobom statiku nosných
konštrukcií, ostatných častí konštrukcií a ani susedných nehnuteľností. V čo najväčšom
množstve je treba eliminovať prašnosť a stavebný hluk. V prípade akýchkoľvek pochybností
alebo nejasností je nutné prizvať na konzultáciu statika alebo projektanta stavby
Zábradlie hracej plochy
Zábradlie bude vymenené po celom obvode hracej plochy. Nové bude vyhotovené
z oceľových rúr tr.51.3mm (stojky aj madlo). Stojky budú votknuté do základovej pätky
300x300mm do hĺbky 600mm+200mm štrkové lôžko. Modulová vzdialenosť stojok je 3,0m,
výška zábradlia 1,1m. Hĺbka votknutia tyče min. 300mm. Základové pätky budú betónované
do vopred vyhotoveného výkopu, ktorý bude prevedený ručne. Betón základových pätiek tr.
C16/20.

Všetky oceľové prvky zábradlia, ktoré by mohli byť poškodené koróznymi účinkami
prostredia budú chránené podľa požiadaviek prislušných noriem nátermi syntetickými alebo
pozinkovaním .
Renovácia striedačiek
Renovácia striedačiek zahŕňa náter jestvujúcich kabín striedačiek. Pred prevedením
nového náteru je nutná vizuálna kontrola stavu kabín. Kabíny je nutné najprv očistit a použiť
antikorozný podkladový náter a potom 2 x vrchný ochranný syntetický náter. Prípadný
pôvodný náter je nutné odstrániť. Hrdza musí byť z plechu a oceľovej konštrukcie pred
aplikaciou ochranného náteru taktiež poriadne odstránená. Sedacia časť a operadlo je
vyhotovená z drevených dosák. Tieto budú prebrúsené, prípadné nerovnosti vyplnené
stolárskym tmelom a opäť prebrúsené, po prebrúsení treba drevené prvky zbaviť prachových
častíc, následne môže byť prevedený 2 x vonkajší náter (lak) – napr. Belinka.
Renovácia striedačiek zahŕňa položenie novej zámkovej dlažby v priestore striedačky, jej
plocha je vymedzená súčasnou betónovou plochou, ktorá bude slúžiť ako podklad pod novú
dlažbu. Okolo tejto plochy bude realizovaná nová obruba z betónových parkových obrubníkov,
ktoré budú kladené do betónového lôžka. Použitá bude zámková dlažba hr.40mm, ktorá bude
ukladaná do makadamového lôžka fr.4-8mm.
Renovácia lavičiek
Renovácia lavičiek zahŕňa kontrolu oceľových nosných prvkov lavičiek, ich vyrovnanie, v
prípadne nutnosti ich výmenu (cca 30%). Konštrukciu OK je nutné najprv očistit a použiť
antikorozný podkladový náter a potom 2 x vrchný ochranný syntetický náter. Prípadný
pôvodný náter je nutné odstrániť. Hrdza musí byť z oceľovej konštrukcie pred aplikaciou
ochranného náteru taktiež poriadne odstránená.
Sedacia časť lavičiek je vyhotovená z drevených dosák (šírka 250mm a výška 50mm),
pričom uvažujeme s výmenou tejto časti v rozsahu cca 40%. Drevené prvky budú prebrúsené,
prípadné nerovnosti vyplnené stolárskym tmelom a opäť prebrúsené, po prebrúsení treba
drevené prvky zbaviť prachových častíc, následne môže byť prevedený 2 x vonkajší náter (lak)
– napr. Belinka.
Chodník
Chodník bude realizovaný jednostranne pozdĺž hracej plochy vrátane rozšírenia spevnenej
plochy pod prístreškom a vrátane vyrovnávajúcich terénnych stupňov. Tieto sú zrealizované
od cesty od potoka až po cestu vedúcu k areálu bývalého roľníckeho družstva. Chodník je šírky
1200mm a spevnená plocha pod bude rozšírená na 2375mm, budú vymedzené betónovými
parkovými obrubníkmi, ktoré budú kladené do betónového lôžka. Betónové obrubníky budú
prevedené obojstranne v mieste, kde je realizované oplotenie pletivové bez súvislého základu
a jednostranne v mieste, kde je realizované plné oplotenie zo siporexových blokov a súvislý
betónový základ vybieha nad úroveň priľahlého terénu, tu bude dlažba dorazená k tomuto
základu. Terénne vyrovnávajúce schodisko bude vymedzené betónovými prefabrikovanými
palisádami 11,5x11,5x400mm, ktoré budú ukladané do betónového lôžka. Pochôdzny povrch
bude vytvorený z betónovej zámkovej dlažby, ktorá bude ukládaná na sucho do
makadamového hutneného lôžka. Lôžko je vytvorené z makadamu dvoch frakcii – prvá

hr.150mm fr.8-32mm a druhá hr.40mm 4-8mm, Bude použitá betónová zámková dlažba
hr.60mm- typu podľa výberu investora.

Oplotenie
Nové oplotenie je vyhotovené v zadnej časti ihriska v smere od detského ihriska. Oplotenie
bude realizované vo výške 1,8 m v najvyššom bode. Je umiestnené v jednej rovine
s konštrukciou ochrannej siete.
Oplotenie tvorí poplastované pletivo, ktoré bude upevňované na oceľové stĺpiky
z oceľových rúr tr.ø51.4 mm pomocou šponovacieho drôtu a napínačov (dodávka napr. BC
TORSION). Stĺpiky budú zabetónované votknutím do základových pätiek 400 x 400 mm a min.
do hĺbky 800 mm. Pred samotným napnutím pletiva sa stĺpy natrú 1 x základným náterom a 2
x syntetickým náterom.
Ochranné siete
Nové ochranné siete budú realizované zo zadnej strany ihriska v smere od detského ihriska
a doplnenie ochranných sietí z pozdĺžnej strany v smere od obytnej zóny. Na jestvujúcej
prednej ochrannej sieti je navrhnutá výmena siete.
Nové ochranné siete
Pozostávajú z nosnej galvanizovanej oceľovej konštrukcie o priemere tr.60,3mm a min.
hrúbky 2,5mm. Športové oplotenie je riešené oplotením s nylonovými sieťami 60 PLY(počet
spletaní – čím sieti dáva silnú odolnosť voči roztrhnutiu a UV stability) natiahnutými po obvode
oplotenia na konštrukciu vrchného stuženia pozostávajúcu z galvanizovaných oceľových rúr
o priemere 48,3mm. Veľkosť oka max.150 x 150mm.
Výška ochranných sietí je navrhnutá do výšky max. výšky 5,0m , na pozdĺžnej strane je
ochraná sieť navrhnutá až nad jestvujúce oplotenie, potom môže sieť siahať až do výšky cca
7,0m.
Oceľová nosná konštrukcia pozostáva z vertikálnych stĺpov z oceľových profilov kruhového
prierezu tr.60,3/min.hr.2,5mm, ktoré sú osadené osovo po cca. 3m od seba. Vysoké stĺpy sú
vo svojom vrchole prepojené a stužené horizontálnym galvanizovaným zavetrením prierezu
tr. 48/2,5mm pre možné vedenie kabeláže osvetlenia a pre zavesenie ochranných sietí po
obvode ihriska. Na vrchnú konštrukciu oplotenia navrhujeme namontovať výložníky pre
osvetlenie V-2m .
Všetky stĺpy sú votknuté do základových konštrukcií -základových pätiek 400 x400mm
betónované do hĺbky min.1100mm. Hĺbka votknutia tyče min.1000mm. Základové pätky budú
betónované do vopred vyhotoveného výkopu, ktorý bude prevedený ručne. Betón
základových pätiek tr. C16/20.
Výmena ochrannej siete za brankou v prednej časti ihriska tj. v smere od šatní
Pôvodná poškodená sieť bude demontovaná. Na jestvujúcu konštrukciu bude upevnená
nová nylonová sieť 60 PLY natiahnutím po obvode konštrukcie a na konštrukciu vrchného
stuženia alebo oceľového lanka. Veľkosť oka max.150x150mm.

Verejné osvetlenie
Nové osvetlenie bude realizované pozdĺž ihriska, je potrebné vybudovať nový elektrický
rozvod pre verejné osvetlenie. Verejné osvetlenie bude pozostávať zo 4 svietidiel. Na
konštrukciu tribúny budú prichytené 2 kusy svietidiel, typu LED 20 W reflektor vhodné do
exteriéru. Ďalšie 2 kusy svietidiel budú prichytené na stožiaroch s výškou 4 m, pozinkované.
Svietidlá budú typu halogénový reflektor vhodné do exteriéru.
Pre skladovanie materiálu je možné počas stavebných úprav je možné použiť voľné
priestory v areále športoviska. Využitie týchto priestorov si musí investor resp. dodávateľska
firma dohodnúť s majiteľom pozemkov. Priestory určené na skladovanie budú ohradené
rozoberateľnou zábranou a uzamykateľné. Všetky priestory využívané na skladovanie
materiálu budú po skončení výstavby vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.
6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
31 600,00 EUR
(predpokladaná hodnota zákazky je určená rozpočtom projektu, oceneného rozpočtárkou)
7. MIESTO A TERMÍN DODANIA ZÁKAZKY:
Obec Oreské, areál futbalového ihriska
Parcela KN-C č. 156/2 a KN-E č. 156/1, 1500, 1496, 1497, 1498 a 1499
termín dodania: do 31.08.2020
8. LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE
ZMLUVY:
Do 31.08.2020
9. SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY:
Sú súčasťou výzvy na predloženie ponuky.
10. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Finančný príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, a to prostredníctvom projektu
Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“. Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a
rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním na futbalovú
infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke
družstvá. Cieľom projektu je finančne podporiť vybrané projekty z celého Slovenska a tým
zlepšiť úroveň infraštruktúry v amatérskych kluboch.
Na financovanie budú použité aj vlastné finančné zdroje verejného obstarávateľa.
Súčasťou Zmluvy o dielo je odkladacia podmienka: Zmluva o dielo nadobúda účinnosť až
po podpise medzi verejným obstarávateľom a Slovenským futbalovým zväzom o spolupráci,
ktorej účelom je poskytnutie finančnej podpory.
11. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:
03.08.2020 do 12:00 hod.
12. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:
Ak sa ponuka doručuje osobne, musí byť doručená v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00
hod., posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka doručená v čase od 9:00 do
11:00 hod.. Verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas
a miesto prevzatia ponuky.

13. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB
HODNOTENIA PONÚK:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť
cenu ponuky za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet
zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu
ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý premet
zákazky najnižšiu cenu.
14. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY:
Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe na celý predmet zákazky. Doklady
a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača. Ponuky, doklady ako aj dokumenty vo verejnom
obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení
neskorších predpisov.
Uchádzač predloží ponuku v € s DPH.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať
akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu
zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
o Identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón,
e-mail, bankové spojenie, číslo účtu s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka
predkladá (vzor – Príloha č. 1 tejto Výzvy)
o Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý bude podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (Príloha č.2 tejto Výzvy),
vrátane špecifikácie, a to uvedenia konkrétnej značky, výrobcu, typového značenia
tovaru, ktorý bude predmetom dodania
15. PODMIENKA ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZÁKAZKY:
Ak ponuka nebude vypracovaná podľa podrobného opisu predmetu zákazky (presnej
špecifikácie predmetu zákazky) uvedenej v bode 5 tejto výzvy, táto ponuka nebude zaradená
do vyhodnotenia. Nezaradenie takej ponuky do vyhodnotenia bude neodkladne oznámené
uchádzačovi aj s odôvodnením o nezaradení ponuky do vyhodnotenia.
16. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
31.08.2020
18. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Výsledky z porovnania cenových ponúk bude doručený uchádzačom do 7 dní odo dňa
lehoty na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 11 tejto výzvy.

17. ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ PREDLOŽÍ NASLEDOVNÉ DOKLADY:
o fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky –
splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO;
o čestné vyhlásenie, že úspešný uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – splnenie podmienky účasti podľa §
32 ods. 1 písm. f) ZVO (Príloha č.3 tejto Výzvy)
o čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní zákazky –
preukázanie , že u úspešného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. f) ZVO (Príloha č.4 tejto Výzvy)
18. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Verejný obstarávateľ poskytne návrh ZoD, Výkaz výmer každému záujemcovi, ktorý
doručí písomnú žiadosť e-mailom na obec.oreske@gmail.com až do lehoty na predkladanie
ponúk.
Žiadosť musí obsahovať názov a sídlo záujemcu, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu,
emailovú adresu. ZoD a neocenený Výkaz výmer bude poskytovaná len elektronickou
komunikáciou v elektronickej forme. Verejný obstarávateľ v e-maily určí spôsob potvrdenia
o doručení PD a záujemca je povinný použiť stanovený spôsob a potvrdiť prijatie písomnosti.
Pokiaľ sú vo výzve uvedené výrobky konkrétnej značky, modelu, uchádzač môže
ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý ma identické, prípadne lepšie technické parametre
a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné
technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov.
Uchádzač musí mať oprávnenie na realizáciu predmetu zákazky.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu -potvrdí Čestným prehlásením (viď. Príloha).
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu
verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie
ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady, ktoré sa
vydávajú v krajine ich sídla. V prípade vystavených v inej mene ako EUR prepočet bude ako
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej
banke Slovenska k 31. decembru príslušného roku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku
a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom
jazyku.
Verejný obstarávateľ môže vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania, ak
uchádzač nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované
doklady alebo informácie alebo poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie, ktoré
nezodpovedajú skutočnosti.
Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom verejného obstarávateľa.
Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu dodávok predmetu zákazky.
Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany
objednávateľa. Práce budú uhradené až po skončení celej zákazky a prevzatí diela ako celku

verejným obstarávateľom, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených verejným
obstarávateľom a následným predložením faktúry. K faktúre musí byť pripojený súpis
vykonaných prác, fotokópia preberacieho protokolu podpísaného obomi zmluvnými stranami
a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené verejným
obstarávateľom a uložené na CD/DVD.
Verejný obstarávateľ vyžaduje poskytnúť záruku na dielo 24 mesiacov od termínu
odovzdania a prevzatia diela, na základe preberacieho protokolu.

S úctou a srdečným pozdravom,
Ing. Tomáš Mikúš
starosta obce Oreské
Prílohy:
Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. f) ZVO - predloží len úspešný uchádzač na vyžiadanie verejného obstarávateľa
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie na preukázanie, že u úspešného uchádzača neexistuje dôvod
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – predloží len úspešný uchádzač na vyžiadanie
verejného obstarávateľa

Príloha č. 1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

„Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity
detských šatní“ – II.etapa
________________________________________________________
Obchodné meno:
Adresa sídla:
Zastúpený1:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
ABO, IBAN + SWIFT2:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

V_____________________, dňa_____________________

_________________________________________________

1
2

Štatutárny zástupca resp. zástupcovia
Doplní uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

(pečiatka, meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)
Príloha č 2

Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
Zastúpený:
Obec Oreské
Obecný úrad Oreské
Oreské č. 7, 908 63 Oreské

PONUKA
v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity
detských šatní“ – II. etapa
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Predmetom zákazky sú stavebno-udržiavacie práce v areály futbalového ihriska,
pozostávajúce z ohraničenia a oplotenia ihriska a športového areálu. Rekonštrukcia bude
pozostávať z výmeny lavičiek, vybudovania chodníka pozdĺž futbalového ihriska, schodiska
a gabiónových konštrukcií.
Obchodné a zmluvné podmienky:
Položka
Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie
kapacity
detských šatní“ – II. etapa

Cena v EUR vrátane DPH

Som / Nie som platcom DPH
*nehodiace sa preškrtnite
Ponuku vypracoval:
Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky:
Viazanosť cenovej ponuky:
Cenová ponuka je viazaná do 31.08.2020

V___________________, dňa______________

___________________________________

podpis a pečiatka uchádzača
Príloha č.3
Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača,
ktorým preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ZVO)

Úspešný uchádzač:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny organ:
Názov zákazky:
Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity
detských šatní“ – II. etapa

Ja, dolu podpísaný .................................................................čestne vyhlasujem, že
naša spoločnosť...........................................................................................................nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V..............................................., dňa.......................................

podpis:.....................................................
(meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby úspešného uchádzača)

Príloha č.4
Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača týkajúce sa konfliktu záujmov

Úspešný uchádzač:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny organ:
Názov zákazky:
Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity
detských šatní“ – II. etapa

Ja, dolu podpísaný ................................................................čestne prehlasujem, že
v danom verejnom obstarávaní neexistuje konflikt záujmov v zmysle § 23 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

V..............................................., dňa.......................................

podpis:.....................................................
(meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby úspešného uchádzača)

