
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Detské ihrisko obce Klokočov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Klokočov

IČO 00314048

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Klokočov č. 962, 02322 Klokočov, SK

Kontaktná osoba Jana Horčičáková, Ing., +421915031775, uctaren@klokocov.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: júl-november 2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 23.6.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsur-iMvM0OMvK196LDDvY
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.

 

Opis zákazky

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

Všeobecný opis zákazky

Predmet zákazky : 
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 5 prvkov detského ihriska v Klokočove , časť Hlavice v priestore o rozlohe 176 m2  /11mx16m/ v
súlade s normami STN 1176 a STN 1177. Prvky budú osadené na trávnatý povrch, v prípade potreby musia byť prvky opatrené
dopadovými plochami. Riešenie plochy tlmiacej náraz v bezpečnostnej zóne prvku musí zodpovedať požiadavkám normy STN 1176 a
1177, podľa kritickej výšky pádu navrhovaného prvku. Antivandal a bezúdržbové  prevedenie prvkov. 

Postup verejného obstarávateľa : 
Obec Klokočov, ako verejný obstarávateľ, podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Detské ihrisko obce Klokočov ". 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

Kontaktná osoba pre VO : 
Meno:Ing. Jana Horčičáková 
Email:uctaren@klokocov.sk 
Mobil:0915 031 775 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce ( resp. zástupcom
). 

A./  Špecifikácia prvkov: 

Všetkých 5 prvkov musí byť v bezúdržbovom prevedení, dodané a osadené podľa platných STN noriem 1176 a 1177 

1. Preliezka so šmykľavkou (domček, loďka, hrad, lokomotíva, strom,.. - podmienkou je motív so strieškou)  a minimálne s troma hracími
prvkami /tunel, počítadlo, ďalekohľad, panel,.../ 

Prvok musí obsahovať: 

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKsur-iMvM0OMvK196LDDvY


Zastrešenú platformu so schodíkmi / prípadne iný vhodný bezpečný výlez/, šmykľavkou a min. troma prvkami /tunel, počítadlo, ďalekohľad,
panel,.../, kritická výška pádu do 1 m. Prvok bude inštalovaný na trávnatý povrch. 

Bezúdržbové prevedenie 

Materiál: oceľová konštrukcia, žiarové zinkovanie ocele, odolný náter farbou. Stálofarebné, netoxické, nelámavé HDPE plasty, spojovací
materiál nerezový s krytkami. 

Rozmery a technické parametre: 

Dĺžka: min. 320 cm 
Výška: min.290 cm 
Výška pádu: do 100 cm 
Bezp. zóna: Cca 25 – 30 m2 

Ilustračné foto tvorí prílohu č. 6 

2. Reťazová dvojhojdačka so sedákmi 

Pozinkovaná oceľová konštrukcia v bezúdržbovom prevedení, spojovací materiál nerezový s krytkami, dopadová plocha do 1 m. 
Hojdačky budú zavesené pomocou pozinkovaných alebo poplastovaných reťazí na nosníku. Sedadlá oceľové obalené gumou / z toho 1
sedák s ohradkou / . V prípade potreby dopadové tlmiace plochy podľa platných STN noriem. Veková skupina detí: od 1 roka 

Ilustračné foto tvorí prílohu č. 6 

3. Kolotoč na vnútorné sedenie 

Kruh o priemere min. 1,2 m, s výškou min. 0,8 m, použitý materiál: pozinkovaná oceľ, HDPE plast, podlaha potiahnutá protišmykovou
gumou, sedenie so stredovým volantom, bezúdržbové prevedenie 

Ilustračné foto tvorí prílohu č. 6 

4. Prevažovacia hojdačka s pozinkovaným kotvením 

Prevažovacia hojdačka bude mať pevnú žiarovo zinkovanú oceľovú konštrukciu min. dĺžky 300 cm a aj pozinkované kotvenie, s madlami a
sedákmi, plastové časti z odolných HDPE plastov, bezúdržbové prevedenie 

Ilustračné foto tvorí prílohu č. 6 

5. Pružinová hojdačka 

motív zvieratka / koník, panda, slon,../, pre vekovú skupinu od 3 rokov,  prvok bude inštalovaný na trávnatý povrch. 
masívny herný prvok z HDPE plastu alebo pogumovaného materiálu, nerezové spojovacie skrutky, rukoväť na ruky a nohy, ocelová
pružina ošetrená práškovým lakom, kotva do betónu z pozinkovanej ocele 

Ilustračné foto tvorí prílohu č. 6 

B./ Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých
predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní
nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii). 

Požiadavky na predmet zákazky : 
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v časti A tejto výzvy a v prílohach č.5 a č.6 

Lehota na predkladanie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 23.06.2021 , 12:00 hod. 

Miesto predkladania ponúk 
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. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. 

Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve, t.j. Zmluvu o dielo
Príloha č. 2. 



Lehota dodania predmetu zákazky 12 týždňov. 

Miesto dodania a montáže: Klokočov 

Obsah ponuky 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predkladá svoju ponuku v systéme TENDERnet, zároveň priložil ako prílohu aj
následovné dokumenty: 

1. Návrh na plnenie kritérií /Príloha č.1/ 
2. Technická špecifikácia prvkov detského ihriska, dokazujúca splnenie podmienok výzvy 
3. Doklady, certifikáty, že tovar a montáž bude v súlade s platnými technickými normami STN 1176 
  a STN 1177 
4. Ocenený rozpočet / Príloha č. 5/ 
5. Čestné vyhlásenie o zákaze účasti /Príloha č. 3/ 
6. Čestné vyhlásenie o nedoplatkoch / Príloha č. 4/ 

Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (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 výzvou na predkladanie ponúk, 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.
Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. Obstarávateľ prostredníctvom
systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti
ponúk. 
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. 

Všetky práce musia byť realizované podľa platných predpisov a noriem STN v čase realizácie stavby. Vyobrazenia prvkov sú ilustračné.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,
zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ
odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať. 

Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo ponuka doručená iným spôsobom ako určil verejný
obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek
náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného
obstarávateľa. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. 
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.09.2021 
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie diela. 
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. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 
Pri procese výberu dodávateľa bude zohľadnený sociálny aspekt. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku po kontrole  odovzdaného kompletného diela bez
nedostatkov a nedorobkov. 
Splatnosť faktúry do 14 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi. Verejný obstarávateľ na
predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Zmluvné podmienky

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky



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 uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Návrh na plnenie kritérií /Príloha č.1/ 
2. Technická špecifikácia prvkov detského ihriska, dokazujúca splnenie podmienok výzvy 
3. Doklady, certifikáty, že tovar a montáž bude v súlade s platnými technickými normami STN 1176 
  a STN 1177 
4. Ocenený rozpočet / Príloha č. 5/ 
5. Čestné vyhlásenie o zákaze účasti /Príloha č. 3/ 
6. Čestné vyhlásenie o nedoplatkoch / Príloha č. 4/

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Detské ihrisko obce Klokočov 1,0 kpl

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha 1_Návrh na plnenie kritérií.odt Iné 17,4 kB

Príloha 3_Čestné vyhlásenie k zákazu účasti.odt Iné 17,2 kB

Príloha 4_Čestné vyhlásenie k nedoplatkom.odt Iné 18,1 kB

Príloha č.5 - Zoznam položiek - výkaz výmer.ods Iné 16,1 kB

Príloha č.6 - Špecifikácia prvkov.odt Iné 5,1 MB

Príloha 2_Návrh zmluvy.odt Iné 38,5 kB


