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) :
Postup verejného obstarávania :

XXVII/2020/Na
Detské ihrisko Čučmianska
Tovar, práce
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:
Zlata Macková

Tel.: 058/7773257
e-mail.:miroslav.nalepa@roznava.sk
Tel.: 058/7773260; mobil : 0918 792 944
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

II. Opis
II.1. Miesto dodania tovaru:
Intravilán mesta Rožňavy, pozemok č.parcely 875/279
II.2. Stručný opis zákazky:
2.1 Predmetom zákazky je vytvorenie detského ihriska v intraviláne mesta na vyššie uvedenom pozemku.
Pozemok je rovinatý.
Predmet zákazky zahŕňa zemné úpravy, dodanie a montáž herných detských prvkov. Súčasťou zákazky je
doprava, montáž a osadenie jednotlivých prvkov. Herné prvky musia byť osadené tak, aby základové
konštrukcie nezasahovali do dopadovej plochy.
Ďalej je predmetom zákazky aj osadenie certifikovanej dopadovej plochy pod už existujúci herný prvok
o rozmere 5,5 x 5,5 m (zatrávňovacia, gumená rohož).
2.2. Všetky herné prvky detského ihriska musia byť certifikované, vyrobené a osadené v súlade s normami
STN EN 1176 a STN EN 1177.
2.3. Požadované herné prvky:
2.3.1 Balančný mostík
2.3.2 Pružinová hojdačka Pes
2.3.3 Pružinová hojdačka Koník
2.3.4 Pružinová hojdačka Motorka
2.3.5 Dvojvežová zostava s dvomi šmýkačkami, balančným mostíkom, lanovou stenou, s dvomi lezeckými
stenami a so schodíkmi
2.3.6 Šplhacia zostava Hroch
2.3.7 Gymcentrum, gumená dopadová plocha
2.3.8 Kolotoč
2.3.9 Informačná tabuľa
Ilustračne uvedené v Projekte, ktorý je prílohou tejto výzvy
2.4. V prípade, že podľa normy STN EN 1176 si vyžaduje herný prvok dopadovú plochu, požadujeme
certifikovanú dopadovú plochu.
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Popis jednotlivých herných prvkov, zostáv, určenie pre vekové kategórie, materiálové zloženie,
kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu, veľkosť bezpečnostnej zóny - viď technické
listy uvedené v Projekte.
- 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.
- Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do
dopadovej plochy, t.j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej
hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej
plochy.
- Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priložiť návod na inštalovanie zariadenia,
na jeho odbornú montáž, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 čl. 6.1.
- Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľne a na
viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1 čl. 7. (druh
materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne).
- Zemné práce tvorí odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú plochu
detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie. Vyťažená zemina
bude odvezená na skládku do 20 km. Zemina je zatriedená ako ostatný odpad.
Súčasťou zákazky je vykonávanie povinných kontrol počas záručnej doby (v súlade s § 9 ods.1 zákona
č.371/2019)
Súčasťou zákazky je zabezpečenie inšpekčného certifikátu na predmet zákazky (v súlade s § 4, ods.1,
písm. a) zákona č.371/2019; Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)
Minimálna záruka na všetky hracie prvky sa vyžaduje 60 mesiacov.
II.3. Termín dodania tovaru s montážou :
Do 30 dní po podpísaní zmluvy
Vlastné prostriedky verejného obstarávateľa
II.4. Zdroj finančných prostriedkov:
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 časti 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 :
Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v
rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a
musí mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri
pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ
bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať kvalitatívne rovnaké alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.
Rozmerový ekvivalent: +/- 5 % z celkového rozmeru prvku
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, spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky
a požadovaných povinných kontrol počas záručnej doby.
- 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.
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III. Administratívne informácie
III.1. Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum : do 09.11.2020
Čas :
do 09:00 hod.

III.2. Predloženie ponuky:
2.1 Uchádzač predloží doručiť e-mailom, 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 ponuky verejnému obstarávateľovi.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „súťaž - neotvárať“
4. Označenie heslom súťaže: „Detské ihrisko“
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.
III.3. Obsah ponuky :
3.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať – vyplnené a podpísané:
- Prílohu č.1 – Celková cenová ponuka a identifikačné údaje
- Prílohu č.2 – Výkaz-výmer (položkovitý rozpis jednotlivých prvkov cenovej ponuky)
- Prílohu č.3 - Čestné vyhlásenie uchádzača
- Prílohu č.4 – Vyhlásenie o bezpečnostných certifikátoch a použitých materiáloch
- Prílohu č.5 – Návrh zmluvy
- Ilustračné obrázky jednotlivých požadovaných herných prvkov, s popisom použitého materiálu a
rozmerov
III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:

Do 30.11.2020

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

23 500,00

IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :
1.1
Oprávnenie uchádzača dodávať tovar a uskutočňovať práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra alebo
registra hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybnosti je uchádzač povinný v lehote určenej
verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní.
1.2
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám
na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
1.3
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods.1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :
neuplatňuje sa
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť :

neuplatňuje sa

IV.4. Ostatné požiadavky :
4.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák.
č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
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4.2 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných
informácii podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
4.3 Uchádzač je oprávnený vykonávať povinnú kontrolu a bude ju bezplatne vykonávať počas celej
záručnej doby.
4.4. Úspešný uchádzač doloží :
Pred podpisom zmluvy okrem predloženej cenovej ponuky v rozsahu podľa bodu III.3.1 aj nasledovné:
- certifikát alebo iný dokument, ktorý by potvrdzoval, že dodané výrobky (hracie prvky) boli vyrobené v
súlade s požiadavkami noriem STN EN 1176 a STN EN 1177, (certifikát vystavený akreditovaným
laboratóriom, prípadne vyhlásenie o zhode alebo protokoly o skúškach),
- technické karty (listy) k jednotlivým hracím prvkom (informácie o konštrukcii zariadenia a povrchu –
rozmery, materiál, farba, lak, zoznam odporúčaných náhradných dielov),
- návod na používanie jednotlivých hracích prvkov, návod na údržbu a kontrolu jednotlivých hracích prvkov
(prevádzkový poriadok),
- záručné listy pre jednotlivé hracie prvky,
- vzorky materiálov, ktoré budú použité pri realizácii predmetu zákazky, a to najmä lano o dĺžke min 20 cm,
spojku na spojoch lán, T spojku-ukončovací diel, pohyblivý kĺb–spojenie lana a zostavy, vzorku HDPE plastu.
Pred fakturáciou:
- fotodokumentáciu osadených hracích prvkov
- inšpekčný certifikát

V. Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
najnižšia cena v €
V.2. Spôsob hodnotenia cenových ponúk :
2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako
úspešná. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po x, pričom x je číslo
zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka
spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe
doručených ponúk.
2.2 Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od
podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Ceny
v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.
V.3. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
3.1 Po vyhodnotení predložených cenových ponúk na základe určeného kritéria bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
3.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho cenová ponuka je prijatá, ostatným uchádzačom
bude oznámené, že neuspeli.
VI. Spôsob vzniku záväzku
VI.1. Zmluva
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
a) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo, uzavretá podľa Obchodného zákonníka.
b) Termín zhotovenia a dodania predmetu zákazky je 30 dní od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.
c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Výzva na predkladanie ponúk
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e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu
zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších
predpisov.
g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo
bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť
dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
h) Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočný
rozsah prác potrebných na úplné vykonanie predmetu zákazky.
i) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 60 mesiacov odo dňa jeho prevzatia
uvedeného v preberacom protokole.
j) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky; súčasťou bude aj inšpekčný certifikát.
k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
l) Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od
uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky
možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky
neopraviteľná, dodávateľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.
Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.
m) Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie :
VII.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj podľa § 57 ods.2 ZVO
VII.2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b) zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní.
VII.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.
VII.4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne
t.j. 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. Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú
adresu protistrany potvrdenie o doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie
prostredníctvom e-mailu o doručení, bude považované za preukázanie doručenia.
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