VÝZVA na predloženie ponuky
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia obstarávateľa:
Obec Lovce, Lovce 222 ,951 92
Bc. František Richter - starosta obce
IČO: 00308161, DIČ: 2021037920, IČ DPH: neplatca DPH
TEL: 037/6348225, 0918/547193
FAX: 037/6348229
Email: lovce.obecnyurad@gmail.com, starosta@obeclovce.sk
Web: www.obeclovce.sk
Bankové spojenie: Vúb, a.s., SK 5102000000000027022162
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese
(URL): www.obeclovce.sk
2.Názov predmetu zákazky: Výstavba bezúdržbového detského ihriska v obci Lovce.
3.Druh zákazky: dodanie tovaru a montáž
4.Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Lovce, katastrálne územie Lovce, parcely č. 1544/1, 1544/2 a 1547/8.
5.Predpokladaná hodnota zákazky: 7 579,17 EUR bez DPH
6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je kompletná dodávka, montáž a
osadenie detského ihriska. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je vymedzená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predmetom obstarávania je výstavba bezúdržbového detského ihriska v obci Lovce ako súbor v počte jednotiek
1 podľa technickej špecifikácie, konkrétne:: 11.Preliezka včielka – 1ks, 2.Kolotoč – 1ks, 3.Hojdačka reťazová
dvojmiestna – 1ks, 4.Hojdačka preklápacia– 1ks, 5.Hojdačka na pružine - 1ks, 6.Kladina cik-cak- 1ks, 7.Montáž
herných prvkov-1 komplet, 8.Ostatné výdavky spojené s montážou herných prvkov – 1 komplet-1 komplet,
8.Ostatné výdavky spojené s montážou herných prvkov – 1 komplet
7.Výsledok verejného obstarávania:
Uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na dodanie tovaru podľa § 409 nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
8. Kód CPV:
37535200-9 – zariadenie ihrísk,
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
9. Trvanie rámcovej zmluvy: 31.12.2018
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Úradu vlády SR – program podpora rozvoja športu na rok 2018,
tiež spoluúčasťou s obecného rozpočtu bezhotovostným platobným stykom bez poskytnutia preddavku.
Dohodnutá cena za dodaný tovar bude vybranému dodávateľovi uhradená na základe vystavenej faktúry, ktorá
bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi
dohodnutú zmluvnú cenu bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry za preukázateľne
dodaný tovar.

11. Podmienky účasti.
1.Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm.
e) zákona číslo 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZVO“) že „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu“, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením kópie, originálneho vyhotovenia alebo úradne
osvedčenej kópie dokladu spoločnosti o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo práce v rozsahu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (napr. výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo
iného príslušného registra dodávateľa). Doklad nesmie byť starší ako tri mesiace, t.j. nesmie byť vydaný skôr
ako tri mesiace ku poslednému dňu určenému na predkladanie ponúk.
2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa §
34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO „certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na
technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo
určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.“
Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením kópie, originálneho vyhotovenia alebo
úradne osvedčenej kópie certifikátu preukázania zhody s normami STN EN 1176 a STN EN 1177.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predloženie ponuky, bude z verejného obstarávania
vylúčený. Uchádzač predloží taktiež požadované doklady spôsobom podľa bodu 15 tejto výzvy na predloženie
ponuky. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa týchto bodov výzvy na predloženie ponuky, bude z verejného
obstarávania vylúčený
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH za dodanie celej zákazky
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
23.07.2018 do 11.00 hod.
14. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky je možné predkladať v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 1 Výzvy na
predloženie ponuky s uvedením hesla „Výstavba bezúdržbového detského ihriska v obci Lovce – Neotvárať
!“ Na obale ponuky bude viditeľne označený predkladateľ ponuky – uchádzač, názov, sídlo, adresa.
15. Obsah ponuky. Ponuka musí obsahovať nasledovné.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže plnenie podmienok účasti podľa bodu 11 tejto Výzvy na
predloženie ponuky. Taktiež doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom
na hodnotenie ponúk podľa prílohy č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH,
uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní v ponuke.
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, jazyk slovenský.
17. Informácia o vyhodnotení ponúk:
Výsledok verejného obstarávania zákazky bude písomne oznámený všetkým uchádzačom. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená kúpno-predajná zmluva. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od
podpisu kúpno-predajnej zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača
v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade,
že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov
a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

18. Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
19. Dátum začatia verejného obstarávania: 09.07.2018
20. Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2018 do 11.00 hod.
21. Termín otvárania ponúk: 23.07.2018 o 12.00 hod.
22. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018
23. Dĺžka trvania zákazky: 8 týždňov odo dňa doručenia objednávky Zhotoviteľovi

V Lovciach dňa 26.06.2018

Bc. František Richter
Starosta obce Lovce

Príloha č. 1: Technická špecifikácia
Predmetom zákazky je kompletná dodávka, montáž a osadenie detského ihriska.
Technické požiadavky kladené na detské ihrisko:
- Certifikované detské herné prvky musia spĺňať podmienky normy STN EN 1176, 1177 Zariadenia a povrchy detských
ihrísk.
- Vybavenie detského ihriska - prvky bezúdržbové.
Predmet zákazky pozostáva ako súbor v počte jednotiek 1 podľa technickej špecifikácie z nasledujúcich položiek:

1.Preliezka včielka – 1ks, 2.Kolotoč – 1ks, 3.Hojdačka reťazová dvojmiestna – 1ks, 4.Hojdačka preklápacia–
1ks, 5.Hojdačka na pružine - 1ks, 6.Kladina cik-cak- 1ks, 7.Montáž herných prvkov-1 komplet, 8.Ostatné
výdavky spojené s montážou herných prvkov – 1 komplet
Technická špecifikácia:
1. Preliezka Včielka – 1ks

Zostava pozostáva minimálne z troch pevných preliezacích tunelov, minimálne dvoch dlhých lanových preliezacích
tunelov, na jednom aj druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom rebríku, predná a zadná časť tela v tvare
včielky, žltej a čiernej farby, ktorej súčasťou sú aj oči, ústa a tykadlá.
Výška podestov (tunelov) je minimálne 90 cm a minimálne30 cm.
Bezúdržbová konštrukcia - drevo štvorvrstvové lepené hranoly o rozmere minimálne 10 x 10 cm, impregnované,
potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií sú ochranné plastové
krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.
Tunel, telo zvieratka – HDPE .
Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom o priemere minimálne 16 mm.
Rebríky – nerezové.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Rozmery zostavy minimálne: d 6,5 x š 1,0 x v 2,4 m
Rozmery bezpečnostnej zóny minimálne: d 9,5 x š 4,0 m

2. Kolotoč – 1ks

Bezúdržbová konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
Podlaha – hliníková, protišmyková.
Rozmer kolotoča minimálne: Ø 1,3 m.
Rozmery bezpečnostnej zóny minimálne: Ø 5,7 m

3. Hojdačka reťazová, dvojmiestna – 1ks

Bezúdržbová konštrukcia – oceľová zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, profil o rozmere minimálne 9 x 9
cm, , na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.
Sedadlá – pevná guma s hliníkovou výstužou, 1x sedadlo pre väčšie deti, 1x sedadlo pre menšie deti s operadlom po
celom obvode.
Reťaze – nerezové .
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Rozmery prvku minimálne: d 1,8 x š 3,2 x v 2,4 m
Rozmery bezpečnostnej zóny minimálne: d 8,32 x š 3,00 m

4. Hojdačka preklápacia – 1ks

Bezúdržbová konštrukcia –oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo o rozmere 9 x 9 cm,
konštrukcia má nosný oceľový rám s teflónovým ložiskom.
Dorazy – gumové.
Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Rozmery prvku minimálne: d 3,0 x š 0,30 x v 1,00 m
Rozmery bezpečnostnej zóny minimálne: d 5,00 x š 2,40 m

5. Hojdačka na pružine – 1ks

Telo hojdačky – HDPE.
Pružina – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Rozmery prvku minimálne: d 0,82 x š 0,26 x v 0,67 m
Rozmery bezpečnostnej zóny minimálne: d 3,22 x 2,60 m

6. Kladina cik- cak – 1ks

Prvok pozostáva minimálne zo štyroch spojených kladín.
Bezúdržbová konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, kladiny s protišmykovým
povrchom na hornej pochôdzej časti.
Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
Rozmery prvku minimálne: d 2,82 x š 3,36 x v 0,3 m
Rozmery bezpečnostnej zóny minimálne: d 5,82 x 6,36 m

7.Montáž herných prvkov – 1komplet
A, doprava prvkov na miesto realizácie detského ihriska.
B, všetky výkopové práce pre kotvenie prvkov, montáž prvkov, samotné kotvenie prvkov,
betónovanie, úpravu terénu po realizácií.

8.Ostatné výdavky spojené s montážou herných prvkov – 1 komplet
- hĺbenie bezpečnostnej zóny pre bezpečnostný povrch, dodávku a osadenie betónových obrubníkov
do betónového lôžka , dodávka betónu na obrubníky C12/15, dodávku a rozprestretie geotextílie a
dodávku a rozprestretie okrúhleho premývaného štrku, frakcia 4-8mm;

Príloha č.2:

Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač:
IČO:
Sídlo:
Názov zákazky:
Zákazka:

„Výstavba bezúdržbového detského ihriska v obci Lovce.“
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Kritérium
najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky

MJ
kus/m3/m2/t

Návrh
jednotková cena v € s DPH

1.Preliezka včielka

1ks

.......................

2.Kolotoč

1ks

.......................

3.Hojdačka reťazová dvojmiestna

1ks

.......................

4.Hojdačka preklápacia

1ks

.......................

5.Hojdačka na pružine

1ks

.......................

6.Kladina cik-cak

1ks

.......................

7.Montáž herných prvkov

1 komplet

.......................

8.Ostatné výdavky spojené
s montážou herných prvkov

1 komplet

........................

Kritérium
najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky

MJ
súbor

Návrh
jednotková cena v

Výstavba bezúdržbového detského ihriska v obci Lovce,
cena spolu
1

€ s DPH

.........................

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa vo svojej
ponuke!

V .............................................., dňa....................

...........................................
Meno, priezvisko, podpis
štatutárneho
uchádzača, odtlačok pečiatky

