
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO:  00325490  
DIČ:  2020739039 

VÝZVA   
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov na  
Predmet zákazky: Michalovce – Základná škola Ul. okružná 17 – Modernizácia futbalového ihriska   
_________________________________________________________________________________ 

 

Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

Názov organizácie:       Mesto  Michalovce  
Štatutárny orgán:           Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
IČO:                                   00325 490 
Adresa organizácie:        Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
Internetová adresa  
organizácie:                      www.michalovce.sk 
Kontaktná osoba:            Ing. Ružena Heželyová      
Telefón:                             056 / 6864 277 
E-mail:                               ruzena.hezelyova@msumi.sk  
 
         
Typ  zmluvy: Zmluva podľa  Obchodného zákonníka  resp.  iných  právnych predpisov 
 
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Michalovce – Základná škola Ul. okružná 17 
 
Podrobný popis zákazky:  
Predmetom zákazky sú práce spojené s  modernizáciou futbalového ihriska s umelou trávou v areáli 
VI. ZŠ na Ul. okružnej. pozostávajúcej z: 

- odstránenia pôvodnej umelej trávy III. generácie z plochy o výmere 2 688,00 m2 

- podkladu z kameniva drveného 0-4 mm hr. do 10 mm, úprava finálnej vrstvy poškodenej 

demontážou, prerovnaním, dosypom a hutnením 

- realizácie nového povrchu z umelej trávy  III. generácie s dĺžkou vlákna 40 – 45 mm na ploche 

2 688 m2 s jednovrstvovým podkladom z elastickej gumovej podložky EL hr. 25 mm 

- realizácie čiar na novom povrchu (Príloha č. 1) 

- ostatné konštrukcie ihriska zostávajú pôvodné,  
Rozsah prác je podrobne obsiahnutý v špecifikácii prác – vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 
tejto výzvy. Zmluvné podmienky tvoria Prílohu č. 3 
 
Variantne riešenie: nepripúšťa sa 
 
Termín na dodanie predmetu zákazky:  najneskôr do 31.08.2020 

 
Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:   
a) 11.05.2020  do 12.00 hod.  
b)  poštou, osobne  do podateľne na adrese verejného obstarávateľa, elektronicky na adresu 

ruzena.hezelyova@msumi.sk  
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v EUR s DPH .  
 
 
Podmienky účasti : 

1. § 117 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. - fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, 
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poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra resp. iné adekvátne oprávnenie.   
Uchádzač môže namiesto požadovaného dokladu poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje 
na informačný systém verejnej správy (link), kde si to verejný obstarávateľ môže sám overiť. 

2. § 117 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. - čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Požiadavky na spracovanie ponuky : 

• Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  
• 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. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na   skutočnosť, 
že nie je platcom DPH,  upozorní. 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala : 
       doklady na preukázanie podmienok účasti, návrh uchádzača na plnenie kritéria a podpísaný    
      návrh zmluvy o dielo podľa  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom 

znení.    
 
Kritérium  na hodnotenie ponúk:  Cena v EUR  s DPH  
Na 1. mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou cenou s DPH v EUR. 

Podmienky financovania: Zhotoviteľovi  sa  neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude 
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúry 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi 
 
Doplňujúce informácie:   
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení zmluvy.  
V prípade prekročenia cenových ponúk oproti PHZ, verejný obstarávateľ neprijme ponuku a proces 
VO bude zrušený. 
                                                                           
V Michalovciach, dňa  24.04.2020 
                             Viliam Zahorčák v. r. 

                           primátor mesta 
 


