Obec Sečovská Polianka
Detská hracia zostava
Zákazka zadávaná podľa §117 – tovary
Výzva

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru s názvom

„Detská hracia zostava“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Sečovská Polianka
Sídlo obstarávateľa: Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka
Zastúpený: MVDr. Marián Fedor - starosta obce
IČO: 332828
DIČ: 2020630469
Telefón: 057/488 20 80, 057/488 20 81
Mobil: 0905 515 195
E – mail: ousp@he.psg.sk
www.secovskapolianka.sk
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229

2. Názov zákazky a typ zmluvného vzťahu
Názov zákazky: Detská hracia zostava
Výsledkom zadávania zákazky bude objednávka pre úspešného uchádzača.
Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská
Polianka.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zmluvy je dodanie vybavenia
detského ihriska vrátane dopravy, zloženia, montáže, ukotvenia do miesta dodania
a zaškolenia objednávateľa týchto minimálnych špecifikácií:
- Veža so strieškou, výška 350 cm - 2 ks
- Prechodový spájací pevný most so zábradlím - 1 ks
- Schody s obojstranným zábradlím - 1 ks
- Nástupná rampa s obojstranným zábradlím a pomocným lanom na uchytenie - 1 ks
- Laminátová šmýkalka - 1 ks
- Lezecká stena s okrúhlymi otvormi na lezenie - rozmery: výška 200 cm x šírka 250 cm - 1 ks
- Lanová lezecká sieť - rozmery: 200 x 200 cm - 1ks
- Závesný rebrík - 1 ks
- Závesná hojdačka - 1 ks
- Závesné lano na šplhanie - 1 ks
Rozmery celej zostavy – 1,0 až 1,5 m x 4,8 až 5,6 m
Nátery - zmes pestrých farieb - modrá, zelená, červená, žltá, oranžová - použiteľné na detské herné
zariadenia a hračky
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Kniha detského ihriska k zostave ohľadom vykonávania kontrol, údržby a ostatných aktivít, ktorá
obsahuje všetky potrebné vzory formulárov schválených autorizovanou osobou pri certifikácii
výrobku
Kotvenie - na kovové držiaky do betónovej pätky
Materiál hracích prvkov:
- zariadenia z kombinovaných materiálov - lepené drevo, masívne drevo, laminované drevo, kov,
HDPE, plast,
- výrobky musia byť certifikované,
- šmýkačka – laminát, nerezový plech, plast
- najviac namáhané časti (zábradlie, šplhacie tyče, držiaky a výlezy) kovové,
- spojovací materiál nerez,
- nátery - ekologické, vodou riediteľné, ktoré sa môžu použiť do prostredia vhodného pre deti.
Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti:
- STN EN 1176 a STN EN 1177,
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi,
- vršky drevených stĺpikov musia byť oblé,
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne
opracovanými zvarmi,
- dopadové plochy budú zhotovené s tlmiacim materiálom vymývaným riečnym štrkom
príslušnej veľkosti podľa normy STN EN 1177. Dopadové plochy riešiť iba pod prvkami,
ktoré si dopadovú plochu vyžadujú podľa STN ÉN 1177.
- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy.
- vykonanie prvej odbornej prehliadky podľa STN EN 1176 (v rámci záručnej lehoty započítať do
ceny predmetu zákazky).
Pätky na ukotvenie nie sú predmetom zadávania zákazky (pripraví ich verejný obstarávateľ).
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na
predmet zákazky.
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV: 37535210-2 Ihriskové hojdačky
37535240-1 Ihriskové šmýkačky
37535291-3 Steny na šplhanie

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa.
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Dodanie: do 20 dní odo dňa doručenia objednávky,
Montáž: do 15 dní odo dňa vyzvania na montáž (predpoklad 04-05/2017)

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 29.11.2016 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (ousp@he.psg.sk)
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V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„IHRISKO - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

8. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov Verejný
obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba bude realizovaná
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní predmetu zákazky a po
montáži. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému
obstarávateľovi.

9. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
−

Najnižšia celková cena s DPH.

10. Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena bude vypracovaná vo forme:
m. počet m. cena za m. j.
j.
j.
bez DPH v €

Popis položky

1.

Detská hracia zostava - obchodný názov a
typ uvedie uchádzač

2. Montáž detskej hracej zostavy

kus

1,00

kus

1,00

Spolu bez DPH v €
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DPH 20% v €
Cena za objekt s DPH v €
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Lehota na vystavenie objednávky: do 08.12.2016.
B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky je objednávka
C. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše tovary, ktoré ponúka (vrátane obchodných
názvov). Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj
napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaných tovarov.
D. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku dňu vystavenia objednávky
predložiť aktuálny doklad dodávať tovar v origináli alebo overenej kópií.
Podmienky súťaže: Neuvádza sa.
Sečovská Polianka, dňa 23.11.2016

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
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