
 NOVOVITAL  -  príspevková organizácia  mesta Nové Zámky 

Hlavné námestie 7,  940 35 Nové Zámky,  

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY :  

 

„Rekonštrukcia podlahy -športová hala Milénium“   

Zákazka s nízkou hodnotou  na poskytovanie stavebných prác  

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

v znení neskorších predpisov  

 

 

V Nových Zámkoch, dňa  10.05.2019 

 

 ------------------------------ 
   Ing. Ľudovít Lebó  
 riaditeľ organizácie  

 

 

podklady vypracoval podľa z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a poskytnutej dokumentácie verejným obstarávateľom: 

 

  

 --------------------------------------- 

 Mgr. Gabriela Parma Šubová 
 právnik  
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1. Predmet zákazky 

Názov zákazky :    „Rekonštrukcia podlahy -športová hala Milénium “   
Predpokladaná hodnota zákazky : 101 000 € bez DPH  
Druh zákazky :  stavebné práce  
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania predmetu zákazky : Kraj: Nitriansky, Okres : Nové Zámky, Obec : Nové Zámky, 
Štát : Slovenská republika, miesto : katastrálne územie Nové Zámky, Športová hala Milénium , Jiráskova 25, 
940 01 Nové Zámky , NUTS kód : SK 023, 

3. Opis obstarávania 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia podlahy  do športovej haly Milénium:   
Kód CPV :  
4521225-9 Stavebné práce na športových halách  
45432114-6 Kladenie drevených podláh  

4. Opis predmetu zákazky  

 
Predmetom zákazky je demontáž a likvidácia starej podlahy, dodávka a montáž novej športovej podlahy v športovej 
hale Milénium. 
 

 Podlaha musí spĺňať všetky požiadavky noriem EN STN 14 904 a DIN 18 032-2 pre športové povrchy 
a disponovať certifikátom autorizovanými skúšobňami v krajinách EÚ (vyžadujeme predloženie 
príslušných certifikátov k cenovej ponuke ako prílohu).  

 Podlahový systém musí vlastniť certifikát medzinárodnej basketbalovej/hádzanárskej federácie FIBA /IHF 
a musí byť  vhodný pre všetky základné loptové športy ( hádzaná, volejbal, futsal, bedmintonl ) na 
vrcholovej úrovni a certifikovaný pre slovenské športové federácie v uvedených športoch. Podlahový 
systém musí umožniť využitie podlahy na aj usporiadanie kultúrno-spoločenských akcií (napr. koncerty, 
plesy, konferencie, tanečné súťaže a pod.) Nosnosť podlahového systému z tohto dôvodu musí byť min. 
800 kg/m2. Obstarávateľ zabezpečí na ochranu nášľapnej vrstvy podlahy ochrannú krytinu napr. koberec 
na vlastné náklady.  

 Športová podlaha bude slúžiť aj pre volejbal a preto musí byť zabezpečená možnosť ukotvenia 
volejbalovej siete do podlahy.               

 Podlaha musí byť postavená na pružnom rošte. Pružný rošt musí byť vybudovaný: 
a) na vyrovnávacom železobetónovom podklade (vybuduje dodávateľ podlahového systému), alebo 
b) na vlastnej vyrovnávacej drevenej nosnej konštrukcii (dodá dodávateľ podlahového systému). Drevená 

nosná konštrukcia musí byť impregnovaná proti vlhkosti, hnilobe a pod. podľa príslušných technologických 
predpisov.  

 Výška inštalovanej podlahy musí zachovať výšku jestvujúcej podlahy. 
 Podklad musí byť odizolovaný adekvátnou hydroizoláciou, odvetraná vetracím systémom a vybavená 

s meračom vlhkosti. (žiadame uviesť v cenovej ponuke typ hydroizolácie)  
 Nášľapná vrstva športového podlahového systému musí absorbovať nárazovú energiu, musia byť 

z výroby ošetrené kvalitným viacvrstvovým lakom alebo viacvrstvovým polyuretanom a musia odolať 
športovej záťaži na vrcholovej úrovni.  

 Materiál nášľapnej vrstvy musí byť vyrobený z tvrdého dreva (napr. BOEN, GRABO, BK- Parket a pod.)  
alebo z polyuretanu ( napr. CONIPUR HG  a pod.)  

 Čiarovanie podlahového systému: hádzaná, volejbal a 4x bedminton 
 Montáž športovej podlahy musí vykonať autorizovaná montážna firma s príslušnými dokladmi a 

s certifikátom od výrobcu športového systému, kde deklaruje plnú záruku za odvedenú prácu ako aj za 
namontovaný podlahový systém (vyžadujeme priloženie príslušných certifikátov, prehlásení o zhode 
a prehlásenie výrobcu k cenovej ponuke ako prílohu). 

 Záručná doba na stavbu v trvaní min 5 rokov. 
 Záručná doba na športový systém min. 5 rokov.  
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5. Variantné riešenia  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať.  

6.Typ zmluvy a lehota dodania predmetu zákazky  

6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku verejného obstarávania zmluvu o dielo s úspešným 
uchádzačom . 
6.2 Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 15.7.2019.   
6.3 Cena  za predmet zákazky bude uchádzačovi uhradená na základe faktúry v lehote splatnosti. 
 

 

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

7.1 Navrhovaná cena v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v eurách. 

7.2 V rámci tohto verejného obstarávania je určená maximálny objem finančných prostriedkov bez DPH vo výške 

určenej predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 101 000 € bez DPH.  

8. Ponuka 

8.1Ponuku uchádzač vypracuje na celý predmet zákazky tj. cena bude vrátane montáže a demontáže.  
8.2 Cena určená uchádzačom za dodanie predmetu zákazky v ponuke  je pre uchádzača záväzná a konečná a 

platí pre zhotovenie celého predmetu zákazky 
8.3 Na predloženie ponuky je potrebná Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky  
8.4 Obhliadka sa uskutoční v dňoch  13.-17.05.2019  na základe dohody a vopred upresneného termínu  
      s poverenou osobou verejného obstarávateľa, ktorou je Ing. Ľudovít Lebó,  tel : + 421 918 549 162 ,                                      
     email : lebo@novovital.sk  
8.5 Účelom obhliadky bude podrobné oboznámenie sa záujemcov s územím a miestom dodania predmetu  
      zákazky potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky  . 
 

9. Miesto a lehota na predkladanie ponuky   

9.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: Doručovanie poštou/osobne:  Hlavné námestie 7,  
940 35  Slovenská republika, doručovanie ponúk e-mailom: parma.subova@novovital.sk 
9.2 .Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  22.05.2019  o 12:00 hod. miestneho času. 
9.3 Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: Mgr. Gabriela Parma Šubová, e-mail: parma.subova@novovital.sk  
 
 

10. Vyhodnotenie ponúk  

10.1 Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe  kritérií uvedených v bode 11. tejto 
výzvy.   
10.2 Po vyhodnotený všetkých predložených ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým účastníkom 
úspešného uchádzača najneskôr do 5 dní odo dňa vyhodnotenia.   
 

11. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

Cena za celý predmet zákazky musí byť  vyjadrená v eurách  bez  DPH  

kritériu sa bude hodnotiť cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky. Cenovú ponuku predloží verejnému 

obstarávateľovu v lehote na predkladanie ponúk.       

mailto:lebo@novovital.sk
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Uchádzač predloží  svoju ponuku  podľa priloženého vzoru  prílohy č. 1 tejto výzvy, ku ktorej je uchádzač povinný 

súčasne priložiť ocenený podrobný rozpis zákazky. Ponúknutá cena uchádzačom musí byť na celý predmet 

zákazky.  

 

Cenová ponuka a NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor 

Verejný obstarávateľ:  Novovital, Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky 

 

 

Názov predmetu zákazky:  „Rekonštrukcia podlahy- športová hala Milénium “   

Údaje:  Obchodné meno uchádzača   ......................................................................................              

 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  ..................................................................................... 

IČO : .............................................                

  (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)  

 

Cenová ponuka s rozpisom po položkách: 

 

  

Cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v eurách bez DPH 

Výška DPH vyjadrená v eurách Cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v eurách vrátane DPH 

 
 
 
 

  

 

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby  na strane uchádzača: 

Meno a priezvisko : ..........................................  
telefónne číslo: .......................... 
 e-mail: ...........................  
 

 

 

V ……………….…….., dňa ....................          

      

 

              

       ……………………………….......................          
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/vypísať meno, priezvisko a funkciu            
 

 

 

Príloha: ( požadované certifikáty, prehlásenia o zhode, prehlásenia výrobcu, oprávnenia a pod. ) 

 

 

 

 
 


