
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

Vykonanie hrubých terénnych úprav v rámci prípravných prác pre realizáciu výstavby ihriska 
s umelou trávou v Poprade,  

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedená požiadavka je v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 170.000.- € bez DPH, budú pre zadávateľa zákazky 
neprijateľné.  

Predložené ponuky, ktoré  nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
budú zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky 
potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (Peter Dedík, mobil: +421 
911 014 580, mail: peter.dedik@futbalsfz.sk). V prípade záujmu o účasť a predloženie cenovej ponuky 
zadávateľ zákazky zašle obratom elektronicky na základe požiadavky uchádzača zaslanej najneskôr do 
19.8.2019 do 16:00 hod. na mail: peter.dedik@futbalsfz.sk obratom projektovú dokumentáciu 
vypracovanú k predmetu zákazky. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu peter.dedik@futbalsfz.sk alebo 
v listinnej podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „HTÚ -  výstavba ihriska s UT v Poprade“ 
do podateľne zadávateľa zákazky v oboch prípadoch v termíne do 24.8.2019 do 10.00 hod. 

V rámci platnosti cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky platnej do 31.10.2019 
podľa špecifikácie uvedenej v prílohe. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

V Bratislave, 14.8.2019 

 

 

 
   Ján Kováčik, v.r. 
   prezident SFZ 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Špecifikácia predmetu zákazky 
2. Podrobný položkovitý rozpočet – výkaz výmer 
3. Nákres nehnuteľností, na ktorých sa budú hrubé terénne úpravy realizovať 



Príloha č. 1 

1. Identifikácia zadávateľa zákazky: 
Názov:    Slovenský futbalový zväz 
Sídlo:    Tomášikova 30C 

 821 01 Bratislava - Ružinov 
V mene ktorého koná:  Ján Kováčik, prezident 
IČO:    00687308 
IČ DPH:   2020898913 
Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 
Číslo účtu:   5017019990/0900 
Registrácia:   Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-909/90-91   
č. tel.:    +421 (0) 239 103 100 
Kontaktné miesto: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava 
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky: Peter Dedík,  
tel. č.: +421 911 014 580,  
E-mail: peter.dedik@futbalsfz.sk 

2. Názov predmetu zákazky: "Vykonanie hrubých terénnych úprav v rámci prípravných prác pre 
realizáciu výstavby ihriska s umelou trávou v Poprade" 

3. Druh zákazky: zákazka na stavebné práce 
4. Typ zmluvy: zmluva o dielo 
5. Podrobný popis predmetu zákazky 
 
V rámci prípravných prác pred realizáciou výstavby futbalového ihriska s umelou trávou v Poprade je 
potrebné vykonať hrubé terénne úpravy v rozsahu: 
 

a) zemné práce 
b) povrchové úpravy terénu 
c) úprava prístupovej komunikácie 
d) potrubné vedenie 
e) búranie konštrukcií 
f) staveniskový presun hmôt 
g) ďalšie práce – napr. statická záťažová skúška podložia. 

 
Položkovitý rozpočet (výkaz výmer) tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

6. Miesto dodania: katastrálne územie Poprad Stráže, areál futbalového ihriska (nákres 
nehnuteľností, kde majú byť hrubé terénne úpravy realizované tvorí prílohu č. 3) 

7. Termín realizácie predmetu zákazky: do 4 týždňov odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo 
8. Jazyk ponuky: slovenský 
9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu zadávateľa zákazky a z prostriedkov štátneho 
rozpočtu. 

10. Obsah predloženej ponuky: 
• oprávnenie na podnikanie  
• čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní  
• cenová ponuka v štruktúre podľa prílohy č. 2  

 
 
 



Príloha č. 2 

Položkovitý rozpočet podklad pre spracovanie cenovej ponuky v samostatnom súbore (.xls) 
 
Konečná cena za predmet zákazky 

 
Poradové 
číslo Názov Cena bez 

DPH DPH 20 % Celková cena 
s DPH 

1.  
Vykonanie hrubých terénnych úprav 
v rámci prípravných prác pre realizáciu 
výstavby ihriska s umelou trávou v 
Poprade 

   

 

V cenovej ponuke je nevyhnutné uviesť cenu konečnú, vrátane cestovných a ďalších súvisiacich 
nákladov na zabezpečenie predmetu zákazky. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a 
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi zákazky, bez ohľadu na 
výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

 
 


