
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

            ( ďalej len „Výzva“) 

 

realizovaná postupom zadávania zákazky 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 „ZVO“) 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:                     Gymnázium   Šrobárova 1 Košice 

Sídlo:                       Šrobárova 1, 040 23 Košice 

IČO:                      00160989 

Zastúpený:             PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 

Telefón:                    055/622 19 51 

Email:                        sabova@srobarka.sk 

Webové sídlo ( internetová adresa) :  https://www.srobarka.sk/ 

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 

internetovej adrese (URL) https://www.srobarka.sk/verejne-vyzvy/ 

 

 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1 Názov zákazky: „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a 

mantinelmi“   
2.2 Spoločný slovník obstarávania:  CPV kód 45000000 7 – Stavebné práce /Realizácia 

výstavby multifunkčného športového ihriska/, CPV kód 45236110 – 4 – Stavebné 

práce na stavbe plôch pre športové ihriská,  CPV kód 45262300 – 4 – Betonárske 

práce, CPV kód 45310000 – 3 Elektroinštalačné práce, CPV kód 60000000 – 8 – 

Dopravné služby. 

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

            Priestory Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach, parcela č. KN 226, katastrálne   

            územie Košice, Staré Mesto. 
2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:  najneskôr do  28.12.2018. 
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3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 

 

  Predmetom zákazky je dodávka materiálu a prác  k realizácií výstavby 

multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi o rozmeroch 33 x 18 

metrov na voľnom priestranstve veľkého školského dvora v areáli Gymnázia na 

Šrobárovej 1 v Košiciach. 

 

 Rozsah zákazky, technické   požiadavky  a parametre  sú určené touto  Výzvou  a  jej     

 prílohami. Podrobné riešenie je spracované v súvisiacej projektovej dokumentácií –    

 Príloha č. 1 Výzvy a vo výkaze – výmere – Príloha č. 2 Výzvy.  

 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky         

 na časti.  
 

 Opis predmetu zákazky: 

 Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou a mantinelmi o rozmeroch 33 x 18   

 metrov bude realizovaná na pôvodnej asfaltovej ploche nádvoria, ktoré je   

 momentálne využívané  na športové aktivity v rámci hodín telesnej výchovy. Priestor   

 multifunkčného ihriska bude ohraničený mantinelmi s ochrannými sieťami a povrch   

 plochy ihriska je riešený umelým trávnikom. 

 Zemné práce:  

 Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia asfaltového krytu v miestach   

             základových pätiek a samotného odkopu na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t. j.   

cca 300 mm.  Samotný výkon rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od 

zaústenia do vsakovacej šachty resp. do dažďovej kanalizácie, ktorá sa nachádza na 

nádvorí Gymnázia. Drenážne rúry DN 65 a DN 80 budú uložené do drenážnej ryhy 

hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a situovanej po kratšej strane ihriska. 

Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min. 600 mm od hornej hrany upraveného 

terénu. Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. 

Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16x32 mm bez obsahu 

odplaviteľných častíc. Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia 

základových pásov pre kotvenie stĺpikov mantinelového systému, pätiek pre osadenie 

stĺpikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal, pätiek pre kotvenia basketbalovej 

konzoly.  Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do 

sklonu 0,5 % a následne je potrebné plochy zhutniť.  

 Základy: 

Základové pásy pre mantinel sú navrhované z prostého betónu, založené na úrovni 

únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamŕznej hĺbke od upraveného 

terénu. Základové pásy budú šírky 400 mm a výšky 600 mm. Základové pätky budú 

realizované aj pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie 

basketbalovej konzoly.  Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry  priemeru 

250 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne realizované nosné vrstvy podložia 

z drveného kamenina požadovanej hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je 

nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa 

umelých povrchov. 

 Podkladové vrstvy: 

Terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5 % 

Drvený kameň frakcie 32 – 63 mm     hr. 90 mm 

Drvený kameň frakcie 4 – 8    mm      hr. 30 mm 

Drvený kameň frakcie 0 – 4 mm         hr. 30 mm 



Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude realizovaná umelou, multifunkčnou 

trávou výšky min. 20 mm. Multifunkčné ihrisko bude ohradené preglejkovým 

mantinelom výšky = 1,25 m a ochrannou sieťkou v = 2,5 m. Celková výška siete bude 

3,7 m od povrchu ihriska. 

 Konštrukčný systém mantinelu: 

Konštrukčný systém mantinelu sa bude skladať z oceľových stĺpikov kotvených 

pomocou kotevných trojuholníkov do kotevných platní rozmeru 250/250 mm 

osadených počas betonáže do základových pätiek. Oceľová pozinkovaná konštrukcia 

prierezu 40 x 40 x 2 mm, výška oplotenia po celom obvode je 3,7m, v mieste vstupu 

bude otvárava brána  s  dvoma pevnými mantinelmi výšky 1 250 mm. Medzi hlavnými 

nosnými stĺpmi sa spraví pomocná konštrukcia pre mantinely. V rohoch ihriska je 

potrebné realizovať zavetrovanie. Ako výplň oplotenia je polypropylénová sieťka 

s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelená, výšky 2,5 m nad mantinelom. Sieť 

nad mantinelom bude napnutá oceľovým lankom dl. = 0,9m. 

 Umelý trávnik a vybavenie ihriska: 

Požadujeme koberec umelého trávnika 15 – 20 mm s predpísaným zásypom 

(kremičitý piesok). Farebná úprava umelého športového povrchu v priestore 

vymedzenom pre tenis – černenej farby, v ostatnej časti zelenej farby. Dodávky 

a montáže mantinelov, záchytných sietí, bránok a osvetlenia – dodávka 

špecializovanej firmy. 

Minimálne požiadavky na povrch ihriska multifunkčný umelý trávnik certifikovaný: 

Vlákno polyetylénové, monofilamentné. 

Výška vlákna minimálne 15 – 20 mm. 

            Minimálna hustota vpichov 22.000/m2. 

            Minimálna hmotnosť trávnika v jednotke g/m2 2.150 g/m2. 

            Dtex: min 6 600 

            Výplň  kremičitý piesok sušený – min. 18 kg/m2. 

            Požadujeme realizáciu farebných čiar jednotlivých ihrísk ( minifutbal, volejbal, tenis). 

 Vybavenia viacúčelového ihriska: 

            Stĺpiky pre sieť na tenis ( alternatívne) 

            Stĺpiky pre sieť na volejbal 

            Streetbalové stojany ( alternatívny) 

            Futbalové bránky 4,0 x 2,0 m 

            V rohoch ihriska v mantinelovom systéme zvýšené stĺpy – 6,0 m, na ktorých budú    

            osadené osvetľovacie reflektory v počte 4 ks na ihrisko.  

 

            Všetky podrobnejšie informácie a situačné plány sú uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy. 

  

Materiály a výrobky dodané na výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou 

a mantinelmi musia zodpovedať špecifikácii uvedenej v projektovej dokumentácií 

(Príloha č. 1 Výzvy).  Montáž prvkov multifunkčného ihriska smú realizovať výlučne 

pracovníci, ktorí boli riadne zaškolení.  Priebežnú kontrolu kvality prác a dodržovania 

technologických lehôt uskutočňuje zodpovedný stavbyvedúci, prípadne majster, 

kontrolu kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie uskutočňuje stavbyvedúci 

s projektantom, poprípade technológom dodávateľa materiálu a s technickým dozorom 

stavby. O uskutočnených kontrolách bude prevedený zápis do stavebného denníka.  

 

 

 

 



Kontrola kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie sa uskutoční po: 

 Ukončení prípravy podkladu ( vytýčenie hraníc ihriska). 

 Zrealizovaní výkopových rýh pre základové pásy a pätky. 

 Zrealizovaní betonáže základových pásov a pätiek, previazanie výstuže 

debniacich tvárnic so základom. 

 Príprave podkladu plochy ihriska v spáde ( vrátane zhutnenia). 

 Osadení stĺpikov a mantinelov ihriska, pletiva okolo ihriska. 

 Pokládke umelého trávnika. 

 Osadení ostatných prvkov ihriska (bránky, basketbalové koše a pod.). 

 Zrealizovaní konečných detailov systému multifunkčného ihriska.  

 

Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady 

a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho uvedenia do prevádzky a to najmä 

záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach, doklad 

o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný denník. Zmluva 

o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej účinnosti zmluvy, 

až do termínu získania finančných prostriedkov o čom bude zhotoviteľ písomne 

oboznámený.  

V prípade použitia ekvivalentu u požadovaného materiálu žiadame o jeho označenie 

a vymedzenie. 

Rozpočet musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek  a na základe jednotlivých 

príloh a verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj  rekapituláciu celkovej ceny za 

celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu a to v členení:    

  

  

Cena  predmetu zákazky bez DPH .............................. EUR 

DPH 20 %  ................................................................... EUR 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH ....................... EUR 

 

Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet na požadované práce a dodávky materiálu       

 na základe jednotlivých príloh (Počet príloh 2)  Projekt a Výkaz výmer.  

 

 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 54 601,-  Eur bez DPH 

 

 

5. Zdroj financovania predmetu zákazky 

 

           Predmet zákazky bude financovaný: 

 Dotáciou Úrady vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2018 

 Spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja. 

 

 

6. Predkladanie cenových ponúk 

 

6.1   Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v platnom 

znení. Cena bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do celkovej ceny 

zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto 



Výzvy a jej príloh.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom 

v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  Uchádzač predkladá ponuku 

v slovenskom jazyku. 

 

 

           Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke 

priestorov a predmetu zákazky. Technickú obhliadku je možné uskutočniť po 

dohode termínu s Mgr. Monikou Sabovou na emailovej adrese 

sabova@srobarka.sk,  prípadne telefonicky na tel. čísle 055/622 19 51.  

 

6.2   Dátum začatia verejného obstarávania je 5.10.2018 a lehota na predkladanie cenových 

ponúk je určená do 29.10.2018 do 13.00 hod. 

 

6.3  Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „ Výstavba 

multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi – ponuka VO - Neotvárať“  

6.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 

 Gymnázium  Šrobárova 1, 040 23 Košice  

 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov 

 

7. 1    Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, t. j. musí preukázať, že  „ je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu 

zákazky“, a to úradne overenou kópiou dokladu.  

7.2       Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať predložením minimálne jednej 

referencie úspešne zrealizovanej zákazky v oblasti realizácie stavebných prác 

rovnakého charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov.  

           

 

8. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

 

8.1 Vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   na   základe  najnižšej celkovej 

ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  

            Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov   bude  s   úspešným uchádzačom na 

základe predloženej najnižšej celkovej ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet 

zákazky podpísaná Zmluva  o dielo. Ostatní uchádzači budú  v predmete zákazky 

neúspešní. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým 

uchádzačom formou Oznámenia o prijatí/neprijatí ponuky. Zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom bude podpísaná po odsúhlasení správnosti vykonania verejného 

obstarávania Úradom Vlády Slovenskej republiky a  Úradom Košického 

samosprávneho kraja. 
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9. Obsah ponuky 

 

9.1  Ponuka musí obsahovať: 

Ocenenie predmetu zákazky  Výkaz – výmer v súlade s Prílohami č. 1 a  č. 2 tejto 

Výzvy korešpondujúci s Návrhom na plnenie kritérií. 

Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 3 Výzvy. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7 Výzvy. 

Vyplnený a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 4 Výzvy. 

 

 

 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

 

10.1     Použitie elektronickej aukcie: nie. 

 

10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore  s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám na predmet zákazky.  

10.3  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj 

v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo 

zruší postup zadávania zákazky.  

 

 

 

11. Prílohy 

 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia multifunkčného ihriska s umelou trávou a mantinelmi 

Príloha č. 2 – výkaz – výmer 

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo 

 

 

V Košiciach dňa: 4.10.2018 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila: PaedDr. Zlatica Frankovičová 

 

 

 

 


