Verejný obstarávateľ : Správa telovýchovných zariadení, mestská príspevková organizácia, Za Hornádom 15,
052 01 Spišská Nová Ves
Názov predmetu zákazky : Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie komplexnej
futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi

rekonštrukcie

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov
Správa telovýchovných zariadení
Sídlo :
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves.
IČO :
355 140 35
DIČ :
2020504398
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávateľa:
Meno a priezvisko : Ján Magdoško
Telefón :
0903601379
Email. :
stez@stez.sk
2. Predmet zákazky :
2.1. Názov zákazky: „Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie futbalového
štadióna v Spišskej Novej Vsi podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2“ a Smernice SZF o infraštruktúre
štadiónov 2018
2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a projekčné služby
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2.3. Forma vzniku záväzku: po zrealizovaní súťaže bude úspešnému uchádzačovi vystavená objednávka.
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky : sídlo verejného obstarávateľa
3.2. Termín poskytnutia služieb predmetu zákazky : do 2 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky ako
výsledku predmetného verejného obstarávania, najneskôr však do 30.06.2018.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1. Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy..
4.2. Štúdia a projektová dokumentácia zhotovená úspešným uchádzačom bude tvoriť súčasť na
zabezpečovanie udelenia stavebného povolenia a súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na
výber dodávateľa stavebných prác pre konštrukciu futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi.. Počet
vyhotovení 6 x v tlačenej podobe a 1 x na CD/DVD.
5. Obhliadka miesta poskytnutia služieb :
5.1. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku futbalového štadióna v pracovných dňoch od 08:00 hod
miestneho času do 12:00 hod. miestneho času po dohode s kontaktnou osobou vo veciach zákazky
uvedenou v bode 1. predmetnej výzvy.
6. Variantné riešenie : neumožňuje sa
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7. Predpokladaná hodnota zákazky : maximálne 29 500 EUR bez DPH.
7.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritérií bude vyšší ako
predpokladaná hodnota zákazky.
8. Predkladanie cenových ponúk :
8.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
8.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené s poskytovaním služieb
predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky.
8.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 16.04.2018 do 11:00 hod.
8.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú „Vypracovanie štúdie
a projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi NEOTVÁRAŤ“
8.5. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú
ponuku na sekretariát STEZ-u.
9. Minimálna lehota viazanosti ponúk : 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky :
10.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
10.2. Faktúra – splatnosť faktúry je :
 7 dní po dodaní štúdie vo výške 10 000 € bez DPH
 15 dní po predložení kompletnej projektovej dokumentácie vo výške 19 500 € bez DPH.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
11.1 Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzača preukázať
v súlade so smernicou o verejnom obstarávaní platnou v organizácii STEZ takto :
 Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce.
Spôsobom na preukázanie oprávnenia je originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu
z obchodného registra alebo živnostenského registra, príp. potvrdenie o zapísaní v inom registri,
komore alebo združení nie starší ako 3 mesiace. Uvedené je možné nahradiť Čestným vyhlásením
o zápise do Zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
13. Obsah ponuky :
13.1. Ponuka musí obsahovať :
 Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou tejto výzvy, t.j. vyplnený Návrh na plnenie kritérií
 Doklady v zmysle bodu 11.1
14. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 16.04.2018 o 14:00 hod.v kancelárii riaditeľa STEZ
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
15.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
15.2. Úspešnému uchádzačovi bude predložená objednávka.
15.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ môže
vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
15.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práva neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, resp. budú vyššie ako
predpokladaná hodnota zákazky.
15.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
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16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
16.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 Nebude predložená ani jedna ponuka.
 Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
 Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Spišskej Novej Vsi, dňa :3.4.2018

Ján Magdoško
riaditeľ organizácie

Prílohy : Opis predmetu zákazky
Tabuľka s cenovým návrhom
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Príloha č.1

Opis predmetu zákazky

Technické riešenie projektu musí obsahovať:
- Odstránenie starých betónových oválov a ich násypov s cieľom priblížiť tribúny k hracej ploche
a zlepšenie kontaktu diváka s dianím na ihrisku
- Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešenými všetkými miestami
v hľadisku
- Dobudovanie sektorov štadiónov pre fanúšikov hostí a domácich, vrátane bufetov, sociálnych zariadení
a potrebného zázemia pre chod na štadióne počas zápasov.
- Vybudovanie nových vstupov, vrátane pokladní
- Vybudovanie nových chodníkov a ciest okolo štadióna vrátane ich oplotenia
- Vybudovanie nových inžinierskych sieti v rámci celého areálu štadióna
- Vybudovanie novej tréningovej hracej plochy s umelou trávou pre mladšie kategórie
- Dobudovanie štandardných sociálnych zariadení a priestorov potrebných pre chod štadióna počas zápasov
a tréningového procesu
- Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch pre osobné automobily, autobusy, požiarnu
a zdravotnícku ochranu a prenosové vozy
Architektonické riešenie projektu prestavby futbalového štadióna:
Navrhované riešenie prestavby FŠ musí spĺňať kritériá v súlade s pravidlami UEFA na štadión kategórie 2
s kapacitou miest na sedenie pre 2889 divákov s týmto riešením:
1. Modernizácia existujúcej tribúna, kde sa na prízemí nachádzajú šatne hráčov a trénerov domácich a hostí
s potrebným sociálnym zázemím, šatne rozhodcov a delegátov so sociálnym zázemím, ošetrovňa pre
hráčov a delegátov, miestnosti dopingovej kontroly a sociálne zázemie pre divákov (muži, ženy
a imobilný)
2. Vybudovanie nových, samostatných vstupov v priestoroch pod tribúnou, kde sa vybudujú priestory pre
novinárov, funkcionárov, V.I.P. hosti s potrebným sociálnym zázemím. – priestory nad šatňami.
3. Vybudovanie nového vstupu do hľadiska v strede tribúny pre V.I.P. domácich a hostí pre média,
rozhlasových a televíznych moderátorov, kameramanov, novinárov a správcov velína.
4. Vytvorenie priestoru pre domácich divákov so samostatnými vstupnými schodiskami s kapacita hlavnej –
južnej A tribúny na sedenie pre 660 divákov.
5. Navrhnúť pozdĺž troch strán hracej plochy typové prestrešené tribúny
- a to severná B tribúna s kapacitou na sedenie pre 1041 divákov, so zázemím pod tribúnami, t.j. WC muži
a ženy, bufety, technické miestnosti a šatne pre mladšie kategórie.
- Západná C tribúna s kapacitou na sedenie pre 594 divákov, z toho 495 domácich a 99 hostí so
samostatným zázemím WC, bufety, ošetrovňa, zvlášť pre hostí a domácich.
- Východná D tribúna s kapacitou na sedenie pre 594 divákov a s vlastným sociálnym zázemím pre
divákov (WC muži, ženy a imobilný), bufety a šatňu pre mladšie kategórie.
6. Súčasťou projektu musí byť vybudovanie parkoviska s kapacitou 50 miest pre osobné automobily
s miestami pre imobilných a zabezpečenie ďalších 200 parkovacích miest na existujúcich spevnených
plochách v okolí areálu štadióna, vybudovanie parkovacích 50 miest pre V.I.P., spevnené plochy pre
zásahové vozidlá požiarnické auto a sanitku rýchlej zdravotníckej služby a plochu pre prenosové vozy
a taktiež pre dva autobusy hráčov hostí.
7. Oprava existujúceho oplotenia okolo celého štadióna s dobudovaním oplotenia okolo hlavného ihriska
vrátane 4-6 kontrolovateľných vstupov divákov.
8. Vybudovanie spevneného chodníka pre divákov okolo hracej plochy poza zastrešené tribúny.
9. Dobudovanie cesty pre zásah požiarneho auta.
10.Dobudovanie nových inžinierskych sietí v areáli FŠ takto :
- Nová vodovodná prípojka s bodom napojenia na mestský vodovod a potrebnými rozvodmi v rámci FŠ.
- Nová dažďová a splašková kanalizácia s bodmi napojenia na mestskú verejnú kanalizáciu a potrebnými
rozvodmi v rámci FŠ.
- Nové plynové rozvody s existujúcej plynovej kotolne k spotrebičom, resp. podľa potreby nová kotolňa
dimenzovaná pre nové rozvody ÚVK a TÚV pre priestory pod novými tribúnami.
- Nové elektrické prípojky s bodmi napojenia pre vnútorné rozvody v objektoch tribún a vonkajšie rozvody
( časomiera, predpríprava pre umelé osvetlenie, poprípade potrebné verejné osvetlenie.
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Verejný obstarávateľ : Správa telovýchovných zariadení, mestská príspevková organizácia, Za Hornádom
15, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov predmetu zákazky : Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie komplexnej
futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi

rekonštrukcie

Návrh na plnenie kritérií
Návrh zákazky :

..............................................................................................

Identifikačné údaje uchádzača :

..............................................................................................
..............................................................................................

Email :

.............................................................

Telefón :

.............................................................

P. č.
1.

Položky predmetu
obstarávania

Počet Jednotková
cena bez
MJ
DPH

„Vypracovanie štúdie
a projektovej
dokumentácie
komplexnej
rekonštrukcie
futbalového štadióna
v Spišskej Novej Vsi“

Cena
celkom bez
DPH

Sadzba
a výška
DPH

Cena
Celkom
vrátane
DPH

1,00

* Platca/neplatca DPH

Vyplnené dňa : ........................................

.........................................................................
Podpis a odtlačok pečiatky uchádzača, meno
priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch
predávajúceho
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