OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
Výzva na predloženie ponuky
Obec Spišský Štiavnik, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ZVO)Vás žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Výstavba detského ihriska“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Web:
e-mail:

Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
00326569
Mária Kleinová, starostka
www.spisskystiavnik.sk
obec@spisskystiavnik.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Ivanová, oprávnená osoba na verejné
obstarávanie
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
internetovej adrese (URL): https://www.spisskystiavnik.sk/verejna-sutaz/

na

3. Predmet obstarávania: dodanie tovaru s umiestnením a montážou zmysle § 3 ods. 2 ZVO,
s názvom: „Výstavba detského ihriska“, projekt s názvom: Detský svet pohybom ku zdraviu.
CPV kódy: 37535200-9 Zariadenie ihrísk
45223800-4 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
Pobrobný opis:
Viacfunkčná zostava Motýľ – 1ks
Bezúdržbová konštrukcia .
Šmýkalky – nerezové s bokmi HDPE alebo šmýkalky HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou
hustotou a
trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.
Telo zvieratka – HDPE- dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV
žiareniu,
má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.
Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom.
Oblúková konštrukcia pri lanovom výstupe – nerezová.
Podlaha – protišmyková.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Rozmery zostavy: min.: d 4,56 x š 4,30 x v 2,90 m
Rozmery bezpečnostnej zóny min.: d 7,03 x š 6,43 m
Prekážková dráha – 1ks
Bezúdržbová konštrukcia .

Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom.
Bariérky, tunel – HDPE- dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV
žiareniu,
má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.
Podlaha – protišmyková.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Rozmery zostavy: min. d 5,36 x š 2,47 x v 1,30 m
Rozmery bezpečnostnej zóny:min. d 8,23 x š 5,39 m
Upozornenie: Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky (predmetné položky) odkazujú
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu
alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo
výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s
rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Takto nahradené položky odporúčame farebne zviditeľniť.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 746,67 Eur bez DPH

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Spišský Štiavnik, okres Poprad

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo (Ďalej len
Zmluva). Návrh Zmluvy predloží úspešný ucádzač.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných ponúk
sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).
Verejný obsratávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia ponuková
cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
8. Dĺžka trvania zákazky: do 6 týždňov od účinnosti Zmluvy.

9. Podmienky účasti a podmienky splnenia požiadaviek na predmet zákazky
1. kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (§ 32 ods.1 písm.
e) ZVO)
2. vypracovaná materiálová a technická špecifikácia a vizualizácie hracích prvkov aj
s bezpečnostnými zónami (§ 34 ods.1 písm. m) bod 1 ZVO)
3. minimálne 3 referencie obdobných realizácií s použitím rovnakého materiálu, ktorý je súčasťou
predmetu zákazky (§ 34 ods.1 písm. a) ZVO)
4.Úspešný uchádzač, ktorý splní všetky podmienky účasti bude vyzvaný, aby do 3 pracovných dní
pred podpisom zmluvy zo strany Objednávateľa doložil komplet materiály použité na výrobu
detského ihriska:
- vzorku štvorvrstvového lepeného hranolu o rozmere 10x10 cm, potiahnutého zmesou farebného
gumového granulátu a polyuretánu
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-vzorku oceľovej konštrukcie, o rozmere 9x9 cm, zabezpečenej proti korózii, maľovanej práškovo
-vzorku použitých lán
-vzorku použitého materiálu HDPE, HPL
-fotodokumentáciu osadených herných prvkov s použitím uvedených materiálov v tejto výzve

10. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádza (obchodné meno a sídlo, IČO, DOČ, telefón e-mail.) s uvedením
predmetu zákazky, na ktorý sa ponuka predkladá.
b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (podľa bodu 9.)
c) Cenová ponuka na predmet zákazky v súlade s prílohou č. 1- Zadanie:
 cenu za každý kus predmetu zákazky bez DPH;
 konečnú cenu - za celý predmet zákazky bez DPH;
 konečnú cenu za celý predmet ýkazky s DPH,
 v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH o tomto upovedomí v svojej ponuke.
11. Použitie elektronickej aukcie: nie

12. Lehota a miesto predloženia ponuky:
Lehota predloženia ponuky: 04.09.2018 o 10:00 hod
V prípade doručenia ponuky v tlačenej podobe, na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
V prípade doručenia ponuky v elektronickej podobe, na e-mailovú adresu: abizsro@gmail.com
13. Termín otvárania ponúk: 04.09.2018 o 10.30 hod.
14. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.09.2018

V Spišskom Štianviku , dňa 16.08.2018
Príloha č. 1 - Zadanie
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Príloha č. 2 – ZADANIE
Pre podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk
PROJEKT : Detský svet pohybom ku zdraviu
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET/ ZADNANIE

Popis

MH

Cena za
jednotku v
eurách

Počet
jednotiek

Cena spolu v
Eur bez DPH

Povrch detského ihriska -

m2

uviesť podľa
potreby

#HODNOTA!

Viacfunkčná zostava Motýľ

ks

1,00

0,00

Prekážková dráha

ks

1,00

0,00

Výkop s rozmeraním pre osadenie prvkov
detského ihriska

m3

4,00

0,00

Montáž herných prvkov

ks

3,00

0,00

Kotvenie prvkov detského ihriska do
betónového základu

ks

3,00

0,00

Doprava prvkov detského ihriska

ks

1,00

0,00

m3

4

0,00

ks

20

0,00

Dodávka betónu na obrubníky C12/15

m3

1,00

0,00

Dodávka a rozprestrenie geotextílie

m2

25,00

0,00

t

10,00

0,00

Hĺbenie bezpečnostnej zóny pre bezpečnostný
povrch
Dodávka a osadenie betónového obrubníka do
betónového lôžka

Dodávka a rozprestrenie oblého riečneho štrku

SPOLU v EUR bez DPH

0,00

Výška sadzby DPH 20 %
Cena spolu v Eur s DPH
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