Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Detské ihrisko
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Hričovské Podhradie
IČO 00647446

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Hričovské Podhradie 98, 013 41 Hričovské Podhradie, SK
Kontaktná osoba Jarmila Dobroňová, +421903170 040, obechr.podhradie@mail.t-com.sk

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: neuvedené
Predpokl. obdobie 07/2018 - 08/2018
realizácie:
Lehota na predkladanie do 6.7.2018 do 16:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dUhdktPtKYITcTFpw6lJg3I

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.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Ostatné
Podoblasť Vybavenie športovísk
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Opis
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Výstavba detského ihriska Hričovské
Podhradie".
Uchádzač je povinný ku ponuke priložiť ako prílohu vyplnený Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí
Prílohu č. 1. Dokument je uchádzač povinný predložiť s podpisom štatutárneho zástupcu.
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.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja
športu na rok 2018“
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 umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce: Jarmila Dobroňová - 0903 170 040.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
Opis zákazky náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,

ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Predmet zákazky bude financovaný úplne čiastočne z iných zdrojov - programu Podpory rozvoja
športu na rok 2018 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku
na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a
následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
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.
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.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2018.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Kolotoč na sedenie (priemer 1,8 m) - celokovový

Množstvo
1,000 ks
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P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Kolotoč je zvarený z oceľových trubiek a profilu štvorcového prierezu, ktoré sú proti korózii ošetrené povrchovou úpravou
zinkovaním . Konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkováním alebo
vypaľovanou farbou .
Kolotoč musí byť konštruovaný s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú životnosť. Otočný stred a sedačky sú vyrobené z
plastu HDPE . Podesta je vyrobená z protišmykového plechu. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.
Minimálne parametre:
Doporučený vek: 3-8 rokov
Výška voľného pádu: 0,5 m
Nosnosť: 378 kg
Max. počet užívateľov: 7
Rozmery: 1,75 x 1,75 x 0,74 m
Plocha potrebná pre montáž: 6 x 6 m
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 - trávnik
Psík - celokovový

1,000 ks

Nosná konštrukcia psíka je vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním.
Konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkováním alebo vypaľovanou farbou
.

2

Čelo psa a zadnej časti sú vyrobené z plastu HDPE . Lanový tunel je vyrobený z materiálu - 16 mm lana z polypropylénu s
vnútorným oceľovým jadrom a sú spojované plastovými spojmi. Preliezacie tunely sú vyrobené z laminátu, ktorý je UV stabilný
a vyznačuje sa vysokou farebnou stálosťou. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.
Minimálne parametre:
Doporučený vek: 3-12 rokov
Výška voľného pádu: 1 m
Nosnosť: 162 kg
Max. počet užívateľov: 3
Rozmery: 3,21 x 0,73 x 1,1 m
Plocha potrebná pre montáž: 6,3 x 3,8 m
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 - trávnik
Lanová pyramída (v.p. 1 m, so 6-mi napínacími zámkami)

1,000 ks

Nosný stĺp lanovej pyramídy je vyrobený z konštrukčnej ocele o priemere 159 mm. Stĺp je chránený proti korózii žiarovým
zinkovaním a uložený do betónového lôžka.
Laná sú vyrobené z materiálu - 16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a sú spojované plastovými alebo
hliníkovými spojmi. Napínacie zámky sú nerezové. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.
3

Minimalné parametre:
Doporučený vek: 3-14 rokov
Výška voľného pádu: 1 m
Nosnosť: 648 kg
Max. počet užívateľov: 12
Rozmery: 4,1 x 4,1 x 1,9 m
Plocha potrebná pre montáž: 7,1 x 7,1 m
Povrch, tlmiaci pád: podľa normy EN 1177 - trávnik
Reťazová trojhojdačka - celokovová (v.p. 1 m)

1,000 ks

Nosná konštrukcia hojdačky je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená
povrchovou úpravou zinkovaním. Konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované
zinkováním alebo vypaľovanou farbou.
4

5

Hojdačky sú zavesené pomocou pozinkovaných reťazí na kovovom nosníku. Sedadlo Normal hojdačky je oceľové, obalené
mäkkou a pohodlnou gumou. Sedadlo BABY hojdačky je vyrobené z materiálu -16 mm lana z polypropylénu s vnútorným
oceľovým jadrom. Laná sú spojované plastovými spojmi. Sedadlo „Hniezdo” je vyrobené z polypropylénového lana z vysoko
pevnostného vlákna. Závesné laná sú vyrobené z materiálu - 16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom.
Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový
Dodávka, montáž.

1,000 celkom

Dodávka a montáž do miesta určeného verejným obstarávateľom.

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

Typ

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií.docx

Iné
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Dátum
26.6.2018

Veľkosť
46,0 kB

