Obec Rožkovany
Obecný úrad Rožkovany č. 106 , 082 71 Lipany

Výzva na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

„Detské ihrisko bližšie k nám“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Názov:
Obec Rožkovany
IČO:
00 327719
DIČ:
2020711572
Sídlo:
Rožkovany 106, 082 71 p. Lipany
Zastúpený:
PhDr. Beáta Kollárová, PhD., starostka obce
Telefón/FAX: 051/4572321
E-mail:
obec@rozkovany.sk

2.

Druh zákazky: tovar a služby

3.

Názov a predmet zákazky:

„Detské ihrisko bližšie k nám“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
37535220-5 - Ihriskové zariadenia na šplhanie
37535240-1 - Ihriskové šmýkačky
37535210-2 - Ihriskové hojdačky
4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska v obci Rožkovany s osadením vybraných hracích
prvkov na trávnatom povrchu. Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv pre
rôzne vekové kategórie, poskytujúce možnosti pre hru a zároveň pre rozvoj pohybových zručností
ako sú : šplhanie, preliezanie, zlepšovanie motoriky a obratnosti na jednotlivých prekážkových
dráhach. Navrhované herné prvky a zostavy sú certifikované, spĺňajúce platné predpisy vydané pre
zariadenie a povrchy detských ihrísk v zmysle noriem STN EN 1176 a 1177. Detské ihrisko bude
pozostávať z vyššie uvedených prvkov. Obstarávané hracie prvky a zostavy sú vrátane montáže.
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Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: PHZ bola určená podľa § 6 zákona vo výške 8 606,67 EUR bez DPH.

8.
9.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Rožkovany
Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 31.10.2018

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa

11. Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste.
Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku.
12. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukázali predložením dokladu
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
preukázať aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov vedenom Úradom pre verejného obstarávania.
13. Vysvetlenie
a. V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na
adrese verejného obstarávateľa obec@rozkovany.sk
b. Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom,
najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
14. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z z dotácie programu Podpora rozvoja športu na rok 2018,
podprogramč.2- výstavba detských ihrísk a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
15. Lehota a miesto na predloženie ponuky: do 17.07.2018 do 12:00 hod.
Adresa na ktorú majú byť doručené ponuky:
Obecný úrad Rožkovany 106, 082 71 Rožkovany
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne, a to v pracovných dňoch od
9.00 hod. do 14.00 hod.
16. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 15.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia názov uchádzača, adresa doručenia a
heslo zákazky: „Detské ihrisko –NEOTVÁRAŤ!“
17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Celková cena (s DPH) v Eur
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je Celková cena (s DPH) za predmet zákazky definovaný
v bode 6 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa
hodnoty navrhovanej Celkovej ceny (s DPH) za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú
cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešná.
V prípade, že ponuku predkladá uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na uvedenú skutočnosť v ponuke
upozorní a nevypĺňa položku DPH.
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18. Obsah ponuky:
Požadujeme, aby ponuka bola predložená v slovenskom jazyku a obsahovala nasledovné
doklady a údaje:
 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle bodu 12. tejto výzvy ( nie
staršie ako 3 mesiace k termínu predloženia ponuky)
 Návrh uchádzača na plnenie kritéria a čestné vyhlásenie Prílohy č.2,
 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 3
 čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ vykoná práce v súlade s požiadavkami objednávateľa na
prvotriednu akosť, v súlade s európskymi normami EU-STN EN 1176 , 1177, zaobstará a
odovzdá objednávateľovi potrebné atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode
zabudovaných výrobkov
 čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ vykoná raz ročne hlavnú kontrolu a bude ju vykonávať
počas celej záručnej doby, ktorá je stanovená na 60 mesiacov
19. Otváranie ponúk:
Neverejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17.07. 2018 o 14:00 hod
Miesto: Obecný úrad Rožkovany
-

20. Postup pri otváraní ponúk: bez účasti uchádzačov
21. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021
22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Marta Koscelníková
23. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi
Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že v tomto zadávaní zákazky sa bude
uplatňovať inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní z čoho
vyplýva, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických
prostriedkov, alebo ich kombináciou
24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
c. Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 12. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve
d. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
e. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných
podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
f.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade že,
predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
g. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk dokumentáciu k navrhovaným herným prvkom (vyobrazenie, technický opis
a certifikáty vhodnosti použitých hracích prvkov pre detské ihriská) na odsúhlasenie, či spĺňajú
všetky technické požiadavky definované verejným obstarávateľom.
25. Ostatné požiadavky
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle zák. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy v centrálnom registri
zmlúv a dokumentov v profile podľa §117 zák. č. 343/2015Z.z. v aktuálnom znení. Tento súhlas úspešný
uchádzač ako zhotoviteľ, musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
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Rožkovany, 09.07.2018

Vlastnoručný podpis a otlačok pečiatky

PhDr. Beáta Kollárová, PhD, starostka obce
Prílohy :
1.) Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
2.) Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria
3.) Príloha č.3 : Návrh zmluvy o dielo
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