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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: 
 

"Vybudovanie závlahového systému, zdroja vody, revitalizácia ihriska a priľahlej 
plochy k ihrisku pre mládežnícke družstvá" 

 
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: 92610000-0 Prevádzka športovísk 
 
Predmet zákazky: Vybudovanie závlahového systému, záložného zdroja vody, 
revitalizácia ihriska a priľahlej plochy k ihrisku pre mládežnícke družstvá 
 
Opis predmetu zákazky: 
Vybudovanie, inštalácia, nastavenie a sprevádzkovanie automatizovaného zavlažovacieho 
systému na pomocné ihrisko vrátane priľahlej plochy za južnou bránou o výmere cca 20x50 
m. Vybudovanie záložného zdroja vody. Revitalizácia a rekonštrukcia hracej plochy na 
pomocnom ihrisku a priľahlej plochy za južnou bránou o výmere cca 20x50 my.  
 
Časový harmonogram: 
Júl – august 2022 - vybudovanie závlahového systému a záložného zdroja vody 
August – november 2022 - revitalizácia a rekonštrukcia hracej plochy a priľahlej plochy 
ihriska 
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Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí: 
 
Vybudovanie automatizovaného závlahového systému  na pomocné ihrisko vrátane 
priľahlej plochy za južnou bránou o výmere cca 20x50 m 
- vybudovanie záložného zdroja vody  
- systém riadený plne automaticky , 2 postrekovača striekajú naraz  
- výkopové práce zrealizuje dodávateľ v celom rozsahu  
- inteligentný systém riadenia  
- ochrana chodu na sucho na čerpadlách  
- montážne práce 
- doprava 
 
Revitalizácia a rekonštrukcia pomocného futbalového  ihriska 

- Prevzdušnenie a vyrovnanie plochy 
- pieskovanie 
- dosev 

 
Revitalizácia a rekonštrukcia priľahlej plochy ihriska cca 20x50 m 

- vyrovnanie plochy a odstránenia starej trávy 
- nový výsev 

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie 
Variantné riešenie: Nie 
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky na dodanie služieb/tovarov 
Uplynutie lehoty na predkladanie cenovej ponuky: 06.7.2022 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. 25% zo 
sumárnej ceny po potvrdení objednávky a podpise zmluvy o dielo pred samotnou 
realizáciou. 50 % v priebehu realizácie diela na základe vystavených faktúr v lehote 15 dní 
po ich doručení, 25 % zo sumárnej ceny po ukončení realizácie do 15 pracovných dní po 
predložení záverečnej faktúry. Víťaz súťaže sa zaväzuje akceptovať prípadný už 
realizovaný rozsah prípravných prác obstarávateľom, ktorý súvisí s predmetom 
obstarávania. 
 
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"), 
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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: 
Ponuka musí obsahovať:  
• cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny  
• výkresovú dokumentáciu  
◦ doklady preukazajúce realizáciu minimálne 3 závlahových systémov 
 
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: 
Obstarávateľ pridelí maximálny počet bodov za dané kritérium ponuke uchádzača s 
najnižšou navrhovanou cenou. 
Obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Na základe vyhodnotenia ponúk bude 
identifikovaný úspešný uchádzač. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude e-mailom oznámený 
uchádzačom. 
 
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. 
 
V Turčianskych Tepliciach, dňa 24.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 

                   Rastislav Froľo 
                                                                                            štatutárny zástupca 
                občianskeho združenia ŠK Dynamo Diviaky 
 


