Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre v obci
Priepasné
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Priepasné
IČO 00309851

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Priepasné 109, 906 15 Priepasné, SK
Kontaktná osoba Peter Czere, 0907 747 667, kancelaria@priepasne.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 18664,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
realizácie: do 12/2020
Lehota na predkladanie do 24.6.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7X7hNuYVVKHIELSTxq4bLA
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Ostatné
Podoblasť Prvky mestského mobiliáru

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na "Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre v
obci Priepasné".
Zákazka pozostáva v modernizácii detského ihriska novo navrhovanými certifikovanými detskými, fit,
workoutovými prvkami a mobiliárom podľa priloženej dokumentácie vrátane montáže a dodávky na
určené miesto .
Samotnému umiestneniu a osadeniu prvku predchádza príprava, ktorou je výkop pre jednu
základovú pätku max. dĺžky a šírky 600 x 600 mm do ktorej sa osadia kotevné prvky a zalejú sa
betónovou zálievkou. V prípade, že pre bezpečné osadenie a bezpečnú prevádzku a užívanie prvkov
sa vyžaduje príprava základových pätiek väčšieho rozmeru ako 600 x 600 mm, uchádzač upozorní
verejného obstarávateľa na skutočnosť v ponuke. Prvky budú dispozične rozmiestnené a uložené
tak, že sa vyžaduje premiestnenie pôvodne osadených prvkov detského ihriska dodávateľom podľa
dokumentácie. Stavba bude mať počas výstavby vzhľadom na jej polohu iba minimálny dopad na
životné prostredie lokality, respektíve obce.
Samotné navrhované zariadenie staveniska nebude mať negatívne účinky a vplyvy na životné
prostredie v zmysle § 8, Stavebného zákona, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo,
otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na
stavbe a jeho okolí nad prístupnú mieru.
Nové prvky ihriska:
1 .CERTIFIKOVANÝ FITPARK: všetky certifikované prvky fitparku sú riešené ako oceľové
pozinkované, resp. hliníkové konštrukcie osadené na betónových pätkách ( materiál uviesť v
ponuke)

Opis
2. CERTIFIKOVANÉ DETSKÉ IHRISKO: všetky certifikované prvky detského ihriska riešené ako
oceľové pozinkované resp. hliníkové konštrukcie osadené na betónových pätkách. v prípade prvkov
SB009, HV001 a LP019 je možná kombinácia oceľového resp. Al kotvenia s drevenými nosnými
prvkami ( materiál uviesť v ponuke)
3. CERTIFIKOVANÝ WORKOUT: certifikovaný prvok workoutu riešený ako oceľová pozinkovaná
resp. hliníková konštrukcia osadené na betónových pätkách ( materiál uviesť v ponuke)
4. MOBILIÁR: požiadavka pre materiálovo farebné riešenie mobiliáru je potrebné zosúladiť a
zjednotiť - ( odpadkové koše OK, lavička LV, informačná tabuľa IT) ( materiál uviesť v ponuke).
Verejný obstarávateľ vyžaduje pre jednotlivé prvky detského ihriska, fitparku a workoutu predložené v
ponuke kópiu dokladu - platného certifikátu podľa Slovenskej technickej normy (certifikát, prehlásenie
o zhode s uvedením a pod.) v slovenskom jazyku. K ponúkaným jednotlivým prvkom detského
ihriska, fitparku a workoutu uvedeným v cenovej ponuke priloží fotografiu.
Pre bližšiu špecifikáciu verejný obstarávateľ pripája dokumentáciu "dokumentacia_k_modernizacii.pdf" - príloha č.2.
Pre montážne práce - pre premiestnenie, rozmiestnenie a zabudovanie pôvodných a nových prvkov
- dispozičné uloženie - podľa dokumentácie "Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre v
obci Priepasné" (dokumentacia_k_modernizacii - príloha č. 2) na mieste v k.ú. Priepasné na p.č.
15307/2 pripája fotodokumentáciu prvkov pred modernizáciou ihriska ("prvky detskeho ihriska pred
modernizaciou.pdf" - príloha č. 3).
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet
zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce: +421907 747 667.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Opis zákazky Opis zákazky obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo
výške 18 664,00 EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto nebudú riešené formou dodatku.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz výmer KC Priepasne 2019.xlsx" resp.
"výkaz výmer KC Priepasne 2019.odf" (v prílohe č. 1) s nacenenými jednotlivými položkami.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a zdrojov Pôdohospodárskej u
platobnej agentúry z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, opatrenia 7.4 Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Forma - bezhotovostný platobný styk na
základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a
následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo ( "Zmluva o dielo_VO ihrisko 2" - príloha č. 4)
medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku
z Pôdohospodárskej u platobnej agentúry na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku
z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, opatrenia 7.4 Podpora na investície do vytvárania,

zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu
došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
- Vyplnené "Vyhlásenie uchádzača“ (5_vyhlasenie-uchadzaca.doc“ resp. “5_vyhlasenieuchadzaca.odt“) - príloha č. 5
- Kópia dokladu - platného certifikátu podľa Slovenskej technickej normy k jednotlivým prvkom
detského ihriska, fitparku a workoutu uvedeným v predkladanej cenovej ponuke,
- Fotografia ponúkaného prvku v cenovej ponuke

Opis
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - príloha č. 4. Tento návrh je záväzný a zmluvné
strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach.
Zmluva o dielo sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.
Lehota na predkladanie ponúk potrvá do 24 .06 .2019 do 12.00 hod. Vyhodnotenie ponúk bude dňa
27. 06. 2019 do 12.00 hod - vyrozumenie príde uchádzačom formou emailu zo systému
TENDERnet.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre v obci Priepasné

1,000 CELOK

Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre v obci Priepasné podľa výkazu výmer - prílohy č.1
- "výkaz výmer KC Priepasne 2019.xlsx"
= alternatíva identický výkaz výmer v inom formáte "výkaz výmer KC Priepasne 2019.ods".
1

Pre bližšiu špecifikáciu verejný obstarávateľ pripája dokumentáciu - "dokumentacia_k_modernizacii.pdf" - príloha č. 2.
Pre montážne práce - pre premiestnenie, rozmiestnenie a zabudovanie pôvodných a nových prvkov - dispozičné uloženie podľa dokumentácie "Modernizácia detského ihriska pri komunitnom centre v obci Priepasné" na mieste v k.ú. Priepasné na
p.č. 15307/2 pripája fotodokumentáciu prvkov pred modernizáciou ihriska "prvky detskeho ihriska pred modernizaciou.pdf" príloha č. 3.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

výkaz výmer KC Priepasne 2019.xlsx

Iné

12.6.2019

14,0 kB

výkaz výmer KC Priepasne 2019.ods

Iné

12.6.2019

22,0 kB

dokumentacia_k_modernizacii.pdf

Iné

12.6.2019

3,5 MB

prvky detskeho ihriska pred modernizaciou.pdf

Iné

12.6.2019

1000,5 kB

Zmluva o dielo_VO ihrisko 2.docx

Iné

13.6.2019

29,8 kB

Zmluva o dielo_VO ihrisko 2.odt

Iné

13.6.2019

29,0 kB

5_vyhlasenie-uchadzaca.doc

Iné

13.6.2019

30,5 kB

5_vyhlasenie-uchadzaca.odt

Iné

13.6.2019

9,1 kB

