
  
 

            ŠK Dynamo Diviaky 
 
                          Červenej armády 1196/2, 039 01 Turčianske Teplice 
 
________________________________________________________________________________ 

Výzva 
 
na predloženie cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa na dodanie 
služieb/tovarov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. 
pre zákazku - projekt s názvom: 
 

"Oplotenie areálu Športového klubu Dynamo Diviaky" 
 
Identifikačné údaje obstarávateľa: 
 
Názov:   ŠK Dynamo Diviaky 
Sídlo:    Červenej armády 1196/2, 039 01 Turčianske Teplice 
IČO:    37902377 
DIČ:    2021971347 
Telefón:   0908 224 976 
Kontaktná osoba:  Peter Turčány 
E-mail:   peter.turcany@gmail.com 
 
Typ výzvy: 
Výzva slúži na výber dodávateľa čoho výsledkom bude záväzná objednávka dodania 
služieb/tovarov. 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: 
Turčianske Teplice - mestská časť Diviaky, športový areál ŠK Dynamo Diviaky 
 
Slovník spoločného obstarávania: 
Hlavný predmet: 45000000-7 Stavebné práce 
 
Opis predmetu zákazky: 
Vybudovanie časti oplotenia areálu Športového klubu Dynamo Diviaky a demontáž časti 
pôvodného oplotenia. 
 
Projekt realizovaný v období jún - august 2020. 
 
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí: 

- demontáž existujúceho oplotenia z vlnitého plechu (stĺpiky, plechové dielce, brány 
a bránky...)  

- uskladnenie demontovaného oplotenia v areáli ŠK Dynamo Diviaky na vopred 
určenom mieste zástupcom obstarávateľa 

- pred výstavbou vytýčenie pozemku areálu oprávnenou osobou – geodetom (tento 
úkon nezahŕňať do cenovej ponuky - zabezpečí obstarávateľ na svoje náklady) 

- vybudovanie oplotenia podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou tejto výzvy 
a nasledovných požiadaviek 

o  oplotenie bude vybudované zo zváraných pozinkovaných panelových 
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dielcov 
§ výška dielca 1,73 m 
§ povrchová úprava - dvojitá povrchová úprava panela (Zn + Polyester) 
§ farba – zelená 
§ priemer drôtu – vertikálne a horizontálne drôty o priemere min. 5,0mm 
§ veľkosť oka – max. 50x200mm 
§ dĺžka panela – 2500 mm 
§ počet prelisov  - min. 3 prelisy 
§ počet úchytov – min. 4 úchyty na stĺpik 
§ veľkosť profilu/hrúbka steny stĺpika - stĺpik s profilom min. 60x40mm a 

s hrúbkou steny min. 1,5mm 
o súčasťou oplotenia budú podhrabové dosky o výške min. 250 mm 
o  súčasťou oplotenia budú aj dvojkrídlové brány v počte 3ks 

§ šírka brány 4500 mm 
§ výška min. 1,7 m 
§  farba, priemer drôtu, veľkosť oka obdobne ako je uvedené vyššie pri 

panelových dielcoch 
§ zemný doraz pre bránu 
§ stĺpiky s nastaviteľnými pántami 

o  súčasťou oplotenia budú aj bránky v počte 4ks 
§ šírka brány 1000 mm 
§ výška min. 1,70 m 
§  farba, priemer drôtu, veľkosť oka obdobne ako je uvedené vyššie pri 

panelových dielcoch 
- z južnej a východnej strany výmena poškodených dielcov za dielce z odstráneného 

oplotenia – max. výmena cca 20% dielcov – zváračské práce  a nevyhnutné nátery 
na existujúcom oplotení 

 
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie 
 
Variantné riešenie: nie 
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky na dodanie služieb/tovarov 
 
Uplynutie lehoty na predkladanie cenovej ponuky:  15.06.2020 do 24:00 hod. 
 
Doručenie: 
E-mailom na adresu: peter.turcany@gmail.com .Cenové ponuky sa predkladajú v 
slovenskom jazyku. Uchádzač uvedie sumárnu cenu za dodanie služieb/tovarov ako je 
uvedené v predmete zákazky. 
 
Podmienky financovania: 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku po 
ukončení realizácie a následnom prebratí diela objednávateľom 
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Predpokladaná hodnota zákazky:  15 500,- eur s DPH 
 
Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Cena bez DPH, resp. konečná cena, váha kritéria: 100% 
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude 
vyjadrená v Eur.  
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. 
 
Obsah ponuky: 
 
Výsledná cena, ktorá je výsledkom tejto výzvy je cena spolu za materiál a prácu na 
vyhotovení finálneho diela. 
 
Ponuka musí obsahovať: 
• cenovú ponuku na predmet zákazky 
• termín realizácie 
• termín dokončenia 
• čestné prehlásenie o tom, že záujemca disponuje ľudskými ako aj strojovými 
kapacitami na vyhotovenie diela 
• čestné prehlásenie o tom, že záujemca realizoval minimálne 3 stavebné projekty 
obdobnej stavebnej činnosti s min. plnením 10 000,- eur 
• spôsobilosť vykonávať stavebnú činnosť 
 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Splnenie podmienok bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke poskytol nepravdivé alebo 
skreslené informácie. 
 
Vyhodnotenie ponúk: 
Vybraný bude ten uchádzač, ktorý splní všetky kritéria uvedené v tejto výzve a predloží 
najnižšiu cenovú ponuku. 
S vybraným uchádzačom bude následne podpísaná zmluva o dielo, ktorá bude obsahovať 
všetky kritéria plnenia uvedené v tejto výzve. 
 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude e-mailom oznámený uchádzačom. 
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S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo, ktorá bude obsahova´t 
špecifikácie uvedené v tejto výzve. 
 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
• nebude predložená ani jedna ponuka 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania. 
 
Obhliadka miesta realizácie: 

• možná obhliadka miesta realizácie v dňoch 01.06.2020 – 15.06.2020 – presný 
termín a čas treba dohodnúť so zástupcom obstarávateľa Ing. Petrom Turčánym na 
t.č. 0908 224 976 príp. e-mailom peter.turcany@gmail.com  

 
Súťažné podklady: 

• projektová dokumentácia 
o  01 celková situácia 
o  02 pohľad na oplotenie 
o  03 montážna schéma 

 
V Turčianskych Tepliciach, dňa 28.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 

                   Rastislav Froľo 
                                                                                            štatutárny zástupca 
                občianskeho združenia ŠK Dynamo Diviaky 
 


