
 
 

 
 

VÝZVA 
 

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
  

Názov:   ŠPORTOM  PRE VŠETKÝCH 
Sídlo:   Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen - Neresnica 
Zastúpený:   Jiří Příkazský, prezident združenia 
IČO:   54210704 
Tel.:   0905 612 976 
E-mail:   prikazsky@hoteltenis.sk 

 
 
2. Názov predmetu zákazky: 
Rekonštrukcia umelej futbalovej trávy Zvolen. 
 
 
3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky dodávka športového náčinia a športovej výbavy a to: 
 

Položka jednotka množstvo 

Príprava stavby - vybudovanie príjazdovej cesty, zariadenie stavby súb. 1 

Strhnutie vrstvy štrku fr. 0/4 mm hr. 30-50 mm m2 7490 

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 354 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - 
rozšírenie plochy na nový rozmer m3 200,8 

Oprava a revízie drenážneho systému súb. 1 

Osadenie nových púzdier futbalových bránok ks 4 

Podklad alebo kryt z kameniva  drveného veľ. 8-16mm po zhut.hr. 150 
mm - pod zámkovú dlažbu m2 497 

Rozšírenie plochy na nový rozmer - nové konštrukčné vrstvy m2 502 

Rekonštrukcia štrkovej vrstvy fce. 0/4 mm hr. 30-50 mm vrátane 
zhutnenia m2 7848 

Závlahový systém súb. 1 

Demontáž jestvujúceho umelého trávnika vrátane odsatia granulatu  
odvozu ná skládku m2 7490 

Umelý trávnik 3. generácie - vrátane lajnovania ihrísk, zásypu krem. 
pieskom a granulátu 109x72 (tech.špec) m2 7848 

Čiarovanie ihrisk- modré 48x26m súb. 4 

D+M  x oceľ stĺp , v=6+1m, prepojené trubkou, pozink úprava, záchytné 
siete 72x6m súb. 2 



 
 

Futbalová bránka, 7,3x2,4m, ALU - do púzdier, klap-ex rám ks 2 

Rohové zástavky  - do púzdier ks 4 

Futbalové striedačky (13) ks 2 

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 4 cm m2 497 

Dlažba betónová - zámková, sivá m2 501,97 

Osadenie obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho 
tr. C 16/20 s bočnou oporou m 737 

Obrubník betónový  100/25/10 cm, sivá ks 751,74 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 241,33 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 4826,6 

Poplatok za skladovanie na skladke t 241,33 

Presun hmôt  t 1129,54 

 
 
 
 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen - Neresnica 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 512.000,- € bez DPH  
 
Dĺžka trvania zmluvy: do 31.12.2022 
 
Možnosť čiastkovej objednávky: áno 
 
Lehota dodania od objednávky: 120 dní 
 
 
4. Lehota a miesto predkladania ponúk: 
 

Lehota na predloženie ponuky: 28.1.2022 do 12.00 hod. 
Spôsob predloženia ponuky: Elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. 

 
Ponuka musí ́ byť vyhotovená́ v písomnej (listinnej) forme, na celý predmet zákazky, nie na časti, v 
jednom originálnom vyhotovení.́ Verejný ́ obstarávateľ ̌ neumožňuje predložiť ̌ variantné riešenia. 
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú́ v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je 
doklad alebo dokument vyhotovený ́v cudzom jazyku, predkladá́ sa spolu s jeho úradným prekladom 
do štátneho jazyka; to neplatí ́pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný ́preklad do štátneho jazyka. 
 
 
5. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: neverejné 
 
 
6. Kritériá na hodnotenie ponúk: 



 
 

 
Najnižšia celková cena bez DPH v Eur. 
 

7. Spôsob určenia ceny: 
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. 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 celkom vrátane DPH. 
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne 
na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
F. Cena bude vypracovaná vo forme: 
 
 
 

Názov organizácie:   

Sídlo organizácie:    

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:   

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):   

Kontaktná osoba dodávateľa:   

Telefón:   

E-mail:   

Dátum vypracovania ponuky:   

Miesto:   

Typové označenie logického celku:   

Výrobca logického  celku:  

    

    



 
 

Čestne prehlasujem, že návrh cenovej ponuky napĺňa jednotlivé parametre špecifikácie logického celku 
stanovené žiadateľom v plnom rozsahu.                                                                     
 
Podpis:              
                      

 
 
 
 

Logický celok: Rekonštrukcia umelej futbalovej trávy Zvolen  

Technická špecifikácia: umelá futbalová tráva  

 

Položka jednotka množstvo suma 

Príprava stavby - vybudovanie príjazdovej cesty, 
zariadenie stavby 

súb. 1  

Strhnutie vrstvy štrku fr. 0/4 mm hr. 30-50 mm m2 7490  

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t 

m 354  

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3 - rozšírenie plochy na nový rozmer 

m3 200,8  

Oprava a revízie drenážneho systému súb. 1  

Osadenie nových púzdier futbalových bránok ks 4  

Podklad alebo kryt z kameniva  drveného veľ. 8-16mm 
po zhut.hr. 150 mm - pod zámkovú dlažbu 

m2 497  

Rozšírenie plochy na nový rozmer - nové konštrukčné 
vrstvy 

m2 502  

Rekonštrukcia štrkovej vrstvy fce. 0/4 mm hr. 30-50 mm 
vrátane zhutnenia 

m2 7848  

Závlahový systém súb. 1  

Demontáž jestvujúceho umelého trávnika vrátane 
odsatia granulatu  odvozu ná skládku 

m2 7490  

Umelý trávnik 3. generácie - vrátane lajnovania ihrísk, 
zásypu krem. pieskom a granulátu 109x72 (tech.špec) 

m2 7848  

Čiarovanie ihrisk- modré 48x26m súb. 4  

D+M  x oceľ stĺp , v=6+1m, prepojené trubkou, pozink 
úprava, záchytné siete 72x6m 

súb. 2  



 
 

Futbalová bránka, 7,3x2,4m, ALU - do púzdier, klap-ex 
rám 

ks 2  

Rohové zástavky  - do púzdier ks 4  

Futbalové striedačky (13) ks 2  

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 
so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 

m2 497  

Dlažba betónová - zámková, sivá m2 501,97  

Osadenie obrubníka betónového stojatého do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou 

m 737  

Obrubník betónový  100/25/10 cm, sivá ks 751,74  

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 241,33  

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 

t 4826,6  

Poplatok za skladovanie na skladke t 241,33  

Presun hmôt  t 1129,54  

Celková cena v eur bez DPH: 
  

 

Celková cena v eur s DPH: 
  

 

 
 
 

7. Ďalšie doplňujúce informácie: 
- verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 
- výsledkom zadávania zákazky bude písomná objednávka, ktorú vystaví verejný obstarávateľ 

v prospech úspešného uchádzača. 
- verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 +ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

o Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť 
aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača 
na dodanie predmetu zadávania zákazky. 

o Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu 
zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo 
obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu 
rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania 
existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným 
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho 
odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby 
z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej 
povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V 



 
 

prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči 
verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, 
ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 

 
 
8. Dôvody zrušenia súťaže: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 

 
 
 

Vo Zvolene, dňa 2.1.2022 
     
                                                                       
 

Jiří Příkazský 
Prezident o.z. 

 
Príloha: Návrh ceny 


