Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Detské ihrisko v obci Mútne
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Mútne
IČO 00314668

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Mútne 194, 02963 Mútne, SK
Kontaktná osoba Ing. Ján Bugaj, +421 902 991 051, bugaj.jan@gmail.com

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: 12016,63 € bez DPH
Predpokl. obdobie Realizácia do 8 týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo
realizácie:
Lehota na predkladanie do 6.8.2020 do 10:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cqWxREL57GdUU9wSXxPnYMk
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.
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Mútne
Sídlo: Obec Mútne, Mútne 194, 02963 Mútne, Slovensko
Zastúpený: Marián Murín, starosta
IČO: 00314668
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bugaj
telefón: +421 902 991 051
e-mail: bugaj.jan@gmail.com
2. Postup verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 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.
3. Názov zákazky:
Detské ihrisko v obci Mútne
4. Opis zákazky:
Nákup a dodávka prvkov detského ihriska na vonkajšie použitie, vrátane osadenia a montáže. Herné prvky musia spĺňať normu STN EN
1176 a STN EN 1177 a byť certifikované (TUV, Technická inšpekcia, a.s.). Zákazka zahŕňa aj dopravu do obce Mútne.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
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Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 12016,63 EUR.
6. Miesto dodania:
Obec Mútne
7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky vrátane dopravy, montáže a osadenia, vystavenia certifikátu.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.
9. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie tovaru:
Realizácia do 8 týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo
10. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a z dotácie získanej od poskytovateľa finančného príspevku ÚV SR. Verejný
obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom na
základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.
11. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
A) technické listy resp. platné certifikáty k herným prvkom detského ihriska na vonkajšie použitie, ktoré obsahujú všetky uvedené
požadované min. parametre
Nasledovné doklady nie je uchádzač povinný predkladať, verejný obstarávateľ je oprávnený preveriť si informácie cez verejne dostupné
zdroje:
B) doklad o oprávnení dodávať predmetný tovar v zmysle § 32 ods. 2 písm.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
12. Lehota na predkladanie ponúk:
06.08.2020 do 10:00
13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnotenie ponúk prebehne elektronicky v systéme TENDERnet. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený formou
emailu.
Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s touto výzvou (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o
doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s touto výzvou, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka
uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
15. Výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o Dielo.
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.12.2020
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu
obstarávania.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
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.
18. CPV:
Hlavný slovník: 37535200-9
19. Záruka:
Záruka: min. 60 mesiacov na nerezové časti prvkov, min. 36 mesiacov na galvanizované oceľové a plastové prvky

Položky zákazky
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P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

OCEĽOVÁ ZOSTAVA SO ŠMÝKAČKAMI A LEZECKÝMI PRVKAMI

1,000 kus

Požadované minimálne parametre :

1

Detská zostava sa skladá z dvoch veží so strieškami prepojených tunelom. Z obidvoch veží ide šmýkačka. Na obidve veže sa dá
dostať po šikmej lezeckej stene. Na obidve veže sa dá dostať po rebríku (akceptuje sa aj lanový rebrík šikmý).
Rozmery zariadenia: min. 400 x 250 x 250 cm
Výška pádu (HIC): max. 99 cm
Kovové časti galvanizované a popráškované PE náterom odolnému voči UV žiareniu, vodovzdorné protišmykové dosky, nerezový
plech šmýkačiek, PP laná s oceľovým jadrom, spojovací materiál nerezový.
Uvedené parametre sú požadované za minimálne a verejný obstarávateľ príjme plnenie aj s lepšími parametrami.
LANOVÁ PYRAMÍDA 2,5 m

1,000 kus

Požadované minimálne parametre :
2

Rozmery zariadenia: min. 350 x 350 x 250 cm
Výška pádu (HIC): max. 99 cm
Hlavná konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu, polypropylénové laná 16 mm
hrubé s oceľovým jadrom, vysoko odolné a ukončenia z trvácnej hliníkovej zliatiny, napínací systém pyramídy umožňujúci periodické
utiahnutie siete zo žiarovo pozinkovanej ocele, nerezový spojovací materiál.
Uvedené parametre sú požadované za minimálne a verejný obstarávateľ príjme plnenie aj s lepšími parametrami.
KOLOTOČ SO SEDENÍM

1,000 kus

Požadované minimálne parametre :

3

Nosnosť min. 350kg
Rozmery zariadenia (priemer) min. 150cm
Výška pádu (HIC): max. 99 cm
Hlavná konštrukcia z nerezovej ocele, min. 13 mm hrubá protišmyková a UV stabilná HPL platňa, 15 mm hrubé HDPE plasty,
stredový stĺpik z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu, hliníkové spojky a svorky
popráškované PE náterom odolným voči UV žiareniu, nerezový spojovací materiál.
Uvedené parametre sú požadované za minimálne a verejný obstarávateľ príjme plnenie aj s lepšími parametrami.
PREVAŽOVACIA HOJDAČKA

3,000 kus

Požadované minimálne parametre :
4

Rozmery zariadenia (dĺžka) min. 290cm
Výška pádu (HIC): max. 99 cm
Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu. HDPE odolné plasty, nerezový
spojovací materiál, EPDM huby (dorazy).
Uvedené parametre sú požadované za minimálne a verejný obstarávateľ príjme plnenie aj s lepšími parametrami.

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

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Iné

22.7.2020

18,7 kB

Návrh - Zmluva o dielo_ihrisko_mutne.docx

Iné

22.7.2020

30,9 kB
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