Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, IČO: 00691330

Výzva na predkladanie ponúk
Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
- Názov: OBEC SLANSKÁ HUTA
- IČO: 00 691 330
- Sídlo: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
- Zastúpený: Daniel Stančik, starosta obce
- Telefón: +421 911 274 982
- Elektronická pošta: starosta@slanskahuta.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL):
www.slanskahuta.sk
Názov predmetu zákazky:
„Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta“
Hlavný kód CPV:
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Druh zákazky:
- Predmetom zákazky sú stavebné práce a kompletná dodávka, montáž a osadenie prvkov
detského ihriska.
- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je vymedzená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Stručný opis:
- Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta.
- Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta realizácie projektu, a to počas úradných
hodín verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota zákazky:
10.000,00 EUR s DPH.

Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, IČO: 00691330
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako
celková cena v EUR s DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.
- Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej
ceny (v EUR s DPH).
- Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien
vyjadrených v EUR s DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný
bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu s DPH a splnil podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za zhotovenie požadovaného predmetu
zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EURO s DPH.
- V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie
celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny
nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým
uvedených povinností.
- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
Dĺžka trvania zákazky:
- Trvanie zmluvy o dielo:

podľa podmienok zmluvy

- Termín začatia realizácie:

podľa podmienok zmluvy

- Termín ukončenia realizácie: podľa podmienok zmluvy
Podmienky účasti:
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že „je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“. Splnenie podmienky účasti
uchádzač preukáže predložením kópie, originálneho vyhotovenia alebo úradne osvedčenej
kópie dokladu spoločnosti o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo práce v
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (napr. výpis z Obchodného registra SR,
Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra dodávateľa). Doklad nesmie
byť starší ako tri mesiace, t. j. nesmie byť vydaný skôr ako tri mesiace ku poslednému dňu
určenému na predkladanie ponúk.
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 ZVO „certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne
identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na
tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou
posudzovať zhodu“.
- Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením kópie, originálneho
vyhotovenia alebo úradne osvedčenej kópie certifikátu preukázania zhody s normami STN
EN 1176.

Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, IČO: 00691330
Použitie elektronickej aukcie:
nie
Lehota na predkladanie ponúk:
- Lehota na predkladanie ponúk: od 04.07.2018 do 16.07.2018 do 13:00 h.
- Spôsob predkladania ponúk: osobne alebo poštou.
- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť v zalepenej obálke s heslom „Detské ihrisko –
NEOTVÁRAŤ“: Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
Termín otvárania ponúk:
- Dátum a čas otvárania ponúk: 16.07.2018 o 14:00 h.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do 31.10.2018

V Slanskej Hute, dňa 21.06.2018
Zodpovedná osoba za verejného obstarávateľa:

Daniel Stančik

Prílohy:
- príloha č. 1 – špecifikácia predmetu zákazky – technický popis prvkov ihriska
- príloha č. 2 – zjednodušený výkaz výmer
- príloha č. 3 – návrh na plnenie kritérií
- príloha č. 4 – návrh Zmluvy o dielo

Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, IČO: 00691330

Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ: Obec Slanská Huta
Názov predmetu zákazky: “Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta"

Špecifikácia predmetu zákazky – technický popis prvkov ihriska
Dodanie prvkov detského ihriska v bezúdržbovom vyhotovení.
Konštrukcia, priečniky a konštrukcia schodov vyrobená z nerezu, použitý spojovací materiál
z nerezu, vysokopevné laná s kovovou výstužou, kotvenie prvkov na pozinkovaných pätkách,
Zostava prvkov ihriska:
1. zostava – multifunkčná hracia veža
- 2x veža, striešky v tvare "A", 2x nerezové bariéry usadené do rámu so spodnými
nášľapmi, 1x šikmý výlez so schodovými nášľapmi a madlami, 1x šikmý výlez lanový.
- 2x šmýkačka vyrobená z trojvrstvového laminátu celozafarbeného s vysokou farebnou
stálosťou a odolnosťou proti UV žiareniu.
- technické údaje: doporučený vek
2 - 14 rokov
výška voľného pádu
0,95 m
rozmery
min. (d x š x v) 6,0 m x 4,3 m x 3,3 m
dopadová plocha
gumový povrch
2. pružinová hojdačka – koník
- pružinová hojdačka vyrobená z kvalitného HDPE plastu s vysokou farebnou stálosťou
a odolnosťou proti UV žiareniu. Vysoko pevná vinutá pružina.
- technické údaje: doporučený vek
3 – 8 rokov
výška voľného pádu
0,51 m
rozmery
min. (d x š x v) 0,87 m x 0,20 m x 0,85 m
dopadová plocha
trávnik
3. pružinová hojdačka – psík
- pružinová hojdačka vyrobená z kvalitného HDPE plastu s vysokou farebnou stálosťou
a odolnosťou proti UV žiareniu. Vysoko pevná vinutá pružina.
- technické údaje: doporučený vek
3 – 8 rokov
výška voľného pádu
0,51 m
rozmery
min. (d x š x v) 0,87 m x 0,20 m x 0,85 m
dopadová plocha
trávnik

Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, IČO: 00691330

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ: Obec Slanská Huta
Názov predmetu zákazky: “Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta"

Zjednodušený výkaz výmer

Typ výdavku:
Stavebné práce (montáž
a betónovanie prvkov ihriska)
Gumový povrch – dopadová plocha
(dodávka a montáž)
Vybavenie detského ihriska
(dodávka prvkov ihriska)

* ceny sa uvádzajú vrátane DPH

Jednotka

Cena za
jednotku
v EUR

Počet
jednotiek

komplet

1

m2

10

komplet

1

Spolu
v EUR

Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, IČO: 00691330

Príloha č. 3 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ: Obec Slanská Huta
Názov predmetu zákazky: “Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta"

Návrh celkovej cenovej ponuky
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Email:

Platca DPH :

Áno¹

Cena za celý predmet zákazky
bez DPH v EUR

,- €

Nie ¹

Výška DPH / výška DPH v EUR Cena za celý predmet zákazky
vrátane DPH v EUR

,- €

,- €

....................................................................
(osoba oprávnená konať za uchádzača)
Meno a priezvisko
funkcia
¹Nehodiace sa preškrtnite
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Príloha č. 4 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ: Obec Slanská Huta
Názov predmetu zákazky: “Výstavba detského ihriska v obci Slanská Huta"

Návrh zmluvy o dielo
(tvorí samostatný súbor)

