Mesto Rožňava

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
iba „zákon)
Číslo zákazky :
Názov zákazky :
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :
Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) :
Postup verejného obstarávania :

72/2018/Na
Detské ihrisko Radosť na ul.Pionierov v Rožňave
tovar
37535200-9 Zariadenie ihrísk
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské
ihriská
podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov : Mesto Rožňava
IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa

Kontaktná osoba vo veciach technických:
Bc.Romina Gyüréková

Tel.: 058/7773257; mob.: 0907 312 833
e-mail.:miroslav.nalepa@roznava.sk
Tel.: 058/7773216
e-mail.: romina.gyurekova@roznava.sk

II. Opis
II.1. Miesto poskytnuta služby
Ulica Pionierov, 048 01 Rožňava, č.parcely 1751/1
II.2. Stručný opis zákazky:
2.1 Predmetom zákazky je dodanie a montáž herných detských prvkov pre projekt Detské ihrisko Radosť
na ulici Pionierov v Rožňave na základe priloženej Projektovej dokumentácie pre realizáciu diela – Projekt
k ohláseniu drobnej stavby (ďalej len Projekt). Súčasťou zákazky sú aj zemné práce, t.j. odhumusovanie
a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú plochu ihriska, úprava pláne a zatrávnenie. Vyťažená
zemina bude odvezená na skládku do 20 km. Pozemok je rovinatý.
Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do dopadovej
plochy – horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej hrany dopadovej
plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej plochy.
Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť, čitateľne a na viditeľnom
mieste, pevne uchytenou informačnou tabuľkou.
2.2. Všetky herné prvky detského ihriska musia byť certikované, vyrobené a osadené v súlade s normami
STN EN 1176 a STN EN 1177.
Navrhované herné prvky:
č.1 - dvojvežová zostava , s dvoma šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostkom, lezeckou a lanovou
stenou. Stojky v zmysle Projektu – proilovaný, tlakovo impregnovaný drevený lepený hranol trojvrstvový
12x12 cm. Šmýkačka z viacvrstvového sklolaminátu. Strecha – červená sedlová, vyrobená z dreva. Komplet
popis v Technickom liste Projektu.
č.2 - detský kolotoč. Maximálna výška dopadu 0,5 m. Priemer – 0,8 m. Komplet popis v Technickom liste
Projektu.
č.3 - visiaca dvojhojdačka. Stojky v zmysle Projektu – proilovaný, tlakovo impregnovaný drevený lepený
hranol trojvrstvový 12x12 cm. Certikovaná gumenná dopadová plocha, výška pádu 1,6 m. Sedák Klasik
a Baby. Komplet popis v Technickom liste Projektu.
č.4. - pružinová hojdačka koník. Maximálna výška dopadu 0,5 m. Komplet popis v Technickom liste
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Projektu.
č.5 - informačná tabuľa. Stojka v zmysle Projektu – proilovaný, tlakovo impregnovaný drevený lepený
hranol trojvrstvový 12x12 cm. Komplet popis v Technickom liste Projektu.
2.3. Použité materiály pri herných prvkoch:
Lepené hranoly trojvrstvové, pod tlakom lisované o rozmeroch 12x12 cm. Drevo musí byť tlakovo
impregnované, ošetrené min. 3 vrstvami ekologicky nezávadného oleja.
Šmýkačky - viacvrstvový sklolaminát.
Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.
Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú vopred vlepené
epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu.
Všetky oceľové čast – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby Komaxit.
Laná – oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálneho oceľového lana, ktoré je
v polypropylénovom puzdre.
V prípade, že podľa normy STN EN 1176 si vyžaduje herný prvok dopadovú plochu, požadujeme
certikovanú dopadovú plochu z gumy.
Herné prvky sú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých herných prvkov je
riešené osadením do betónových základov v zmysle kotevného plánu výrobcu herných prvkov.
2.3. V prílohe tejto výzvy je technická správa Projektu a špeciikácia jednotlivých herných prvkov –
Technické listy (Príloha č.3). Verejný obstarávateľ vyžaduje dodržanie použita materiálov a technických
parametrov uvádzaných v tomto Projekte. Verejný obstarávateľ vyžaduje záruku na jednotlivé hracie prvky
min. 36 mesiacov.
II.3. Termín dodania alebo poskytnuta služby : Do 31.03.2019
Dotácia ÚV SR + vlastné prostriedky verejného
II.4. Zdroj inančných prostriedkov:
obstarávateľa
II.5. Obhliadka miesta plnenia: neuplatňuje sa, ale záujemcovia majú právo na obhliadku v termíne po
dohode s verejným obstarávateľom. Termín si záujemca dohodne s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľ uvedenou v čast I. tejto Výzvy.
II.6. Možnosť rozdelenia zákazky :
Iba na celý predmet zákazky
ÁNO/ NIE
Na ktorúkoľvek časť zákazky
ÁNO/NIE
II.7. Predloženie variantných riešení :
Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
II.8. Jazyk ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9. Mena :
EUR
II.10. Spôsob určenia ceny :
- Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke.
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.
- Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré
nezapočítal do ceny predmetu zákazky.
- Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých
nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
III. Administratívne informácie
III.1. Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum : do 23.11.2018
Čas :
do 10:00 hod.

III.2. Predloženie ponuky:
2.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia
Výzva na predkladanie ponúk
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ponuky verejnému obstarávateľovi.
Obal musí byť označený menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača,
nápisom Neotvárať! a heslom „Detské ihrisko“.
III.3. Obsah ponuky :
3.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Vyplnenú Prílohu č. 1 – Celková cenová ponuka a identikačné údaje
- Prílohu č.2 – Nacenený Výkaz - výmer
- Prílohu č.5 - Čestné vyhlásenie
- Prílohu č.4 – Vyhlásenie o použitých materiáloch
- Certikáty a atesty herných prvkov, prehlásenia o zhode zabudovaných výrobkov
III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:

Do 31.03.2019

III.5. Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH :

10 247,00

IV. Podmienky účast
IV.1.
Podmienky účast týkajúce
osobného postavenia :

sa

IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť :

Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si
verejný obstarávateľ overuje priamo na základe zápisu v
registroch prostredníctvom elektronických verzií na
www.orsr.sk; www.zrsr.sk
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa

IV.4. Ostatné požiadavky :
Uchádzač vyhlasuje, že:
- súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve ,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo prot nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- nebol naňho uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania.
- vykoná práce v súlade s požiadavkami objednávateľa na prvotriednu akosť, v súlade s normami STN EN
1176, 1177 a 16630
- je oprávnený vykonávať raz ročne hlavnú kontrolu a bude ju vykonávať počas celej záručnej doby
/Príloha č. 5/
V. Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
najnižšia cena v €
V.2. Spôsob hodnotenia :
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v
prípade neplatteľa DPH za celý predmet zákazky. V prípade predloženia jednej ponuky, poradie sa
nestanovuje.
VI. Spôsob vzniku záväzku
VI.1. Zmluva o dielo
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude inancovaný z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky, pričom preddavky nebudú
Výzva na predkladanie ponúk
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poskytnuté. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov,
podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne vykonané
a odovzdané dielo v zmysle Zmluvy. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému
obstarávateľovi.
Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača.
Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a zákona č.211/2000 Z.z. o slobode informácií zverejniť uzavretú Zmluvu o dielo.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť po
splnení odkladacej podmienky účinnost Zmluvy, ktorou bude schválenie v rámci kontroly príslušného
verejného obstarávania Poskytovateľom dotácie z Úradu vlády SR – program Podpora rozvoja športu na
r.2018.
VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie :
1.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v
procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného
obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú inančnú ponuku, ktorej výška na dodanie
predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
1.3 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí byť
vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah
je pre fyzickú osobu čitateľný.
1.4 Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ,
krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály a pri dodržaní
technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam
použitých ekvivalentných riešení.
1.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač
nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným
obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnost, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo
možné ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka.
1.6 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.
1.7 Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená
ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavret zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný
obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného obstarávania. Po vyhodnotení ponúk bude
všetkým uchádzačom (elektronicky, poštou, príp. osobne) odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
1.8 Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / tovary
– nie je prípustné dodať tovary staršie, použité a pod.. Všetky materiály a technológie použité v procese
realizácie musia byť platne certikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.9 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
inančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
1.10 Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej účinnost zmluvy, až do
termínu získania inančných prostriedkov, o čom bude zhotoviteľ písomne oboznámený.
1.11 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne
e-mailom.
Verejný
obstarávateľ
určil
na
komunikáciu
e-mailovú
adresu
verejneobstaravanie@roznava.sk . Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačmi ( oslovenie, žiadost o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení
ponúk atď. ).
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Príloha č. 1 kvýzve na predkladanie ponuky
MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
Číslo zákazky :

/Návratka/
72/2018/Na

Názov zákazky :

Detské ihrisko Radosť na ul. Pionerov v Rožňave

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Tovar

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača
Obchodné meno :

IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :
Bankové spojenie :

IBAN :

DIČ :

IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :
E-mail :
II. Cenová ponuka uchádzača
P.č.
1.

Tel.:

Popis

Cena v €
bez DPH

DPH v €

Cena v €
sDPH

Detské ihrisko Radosť

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na herné zostavy, dopravu, zemné
práce, montáž jednotlivých herných prvkov a ostatné režijné náklady.
V ………………………. dňa .........................

...........................…………………………...……………
štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 5 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného prehlásenia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:
-

súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo prot nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
nebol naňho uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
vykoná práce v súlade s požiadavkami objednávateľa na prvotriednu akosť, v súlade s normami STN EN
1176, 1177 a 16630
je oprávnený vykonávať raz ročne hlavnú kontrolu a bude ju vykonávať počas celej záručnej doby
záruka na jednotlivé hracie prvky je stanovená na 36 mesiacov

V ………………………. dňa .........................

..........................................……....……………………...……………
Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu
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Príloha č. 4 k výzve na predkladanie ponuky
Ponuka uchádzača - Použité materiály na výrobu detského ihriska

Použité materiály - požadované

Uchádzač
spĺňa
podmienky

Uchádzač
nespĺňa
podmienky

Bezpečnostný certikát podľa normy STN EN 1176
Bezpečnostný certikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové
plochy
Záruka na herné prvky ako aj na pohyblivé čast 36 mesiacov
Bezplatná hlavná ročná kontrola počas doby záruky
Šmýkačka vyrobená z viacvrstvového sklolaminátu
Použité drevo - proilované s oblými hranami s tlakovo impregnovaného z
lepeného hranolu 12x12cm Ošetrenie dreva - minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja
Všetky oceľové čast - ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou
vypaľovanej farby KOMAXIT
Strechy – sedlové, vyrobené z dreva
Podlaha na vežičkách a schody vyrobené z tlakovo impregnovaných
podlahových dosák o hrúbke minimálne 35mm - ošetrené ekologicky
nezávadným olejom.
Plastové puzdra na všetkých pohyblivých častach konštrukcie - aby sa reťaz
nedotýkala priamo dreva
Spojenie ihriska so zemou - zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo
zinkované.
Uchytenie oceľovej pätky a dreva - uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré
sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného
hranolu.
Laná - oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálneho
oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre

Poznámky:
- Vypĺňa sa odpoveďou áno, alebo nie, v prípade vyššej kvality ako je požadovaná sa opíše kvalita materiálu

- Úspešný uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na materiály, z ktorých je ihrisko vyrobené
- Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy doložiť všetky horeuvedené materiály do 48 hodín od vyhodnotenia
súťaže. V prípade, že sa tak nestane, bude zo súťaže automatcky vylúčený.

Identfkačné údaje uchádzača (vyplniť)

V ................................................ dňa .....................................................................

Uchádzač: ....................................................................................................................
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