OBEC KOŠKOVCE
Obecný úrad č. 11, 067 12 Koškovce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet:
„Výstavba detského ihriska“
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Koškovce
Sídlo: Koškovce 11, 067 12 Koškovce, okres Humenné
IČO: 00323179
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Babič – starosta obce
Webové sídlo (internetová adresa): http://www.koskovce.eu/
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Babič
Telefón: 0915 916 660
e-mail : starosta.ocukoskovce@gmail.com
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL):
http://www.koskovce.eu/
https://obstaravanie.eranet.sk
2) Predmet zákazky:
Názov: Výstavba detského ihriska
CPV:
37535200-9 – Zariadenie ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Druh zákazky: Dodanie tovaru
Stručný opis: Predmetom zákazky je kompletná dodávka, montáž a osadenie detského
ihriska. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je vymedzená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Miesto dodania: Koškovce 50 (parcela 505), 067 12 Koškovce, okres Humenné
Termín dodania: do 8 týždňov odo dňa doručenia objednávky Zhotoviteľovi
3) Predpokladaná hodnota zákazky a kritérium na vyhodnotenie ponúk:
PHZ: 11 368,33 EUR bez DPH (13 642 EUR s DPH)
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za dodanie celej
zákazky.
Elektronická aukcia: Neaplikuje sa.
4) Podmienky účasti a požiadavky na ponuku:
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“.
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).
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
 Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti
 Vyplnený a podpísaný návrh na plnenie kritérií uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy
 Podpísaný návrh zmluvy uvedený v prílohe č.3 tejto výzvy
 Katalóg/Dokument s prvkami detského ihriska, ktoré tvoria ponuku uchádzača.
Z katalógu/dokumentu musí byť zrejmé splnenie požiadaviek na Technickú
špecifikáciu uvedenú v prílohe č.1 tejto výzvy
5) Lehota a spôsob predkladania ponúk:
Dátum vyhlásenia súťaže: 11.09.2018
Lehota predkladanie ponúk: 20.09.2018 do 12:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku elektronicky, prostredníctvom systému ERANET, ktorý je
dostupný na webovej adrese https://obstaravanie.eranet.sk
Pre zadanie ponuky alebo elektronickú komunikáciu sa musí záujemca/uchádzač
registrovať do systému na webovej adrese https://obstaravanie.eranet.sk – registrácia je
bezplatná. Po prihlásení sa do systému záujemca/uchádzač nájde predmetnú súťaž
v sekcii „Verejné súťaže“ pod názvom Výstavba detského ihriska, v ktorej nájde:
 Detail súťaže – nastavenie súťaže, zoznam - podmienky účasti a požiadavky na
ponuku
 Dokumenty – zverejnená dokumentácia k verejnému obstarávaniu
 Žiadosti – komunikačný modul pre vysvetľovanie podkladov
 Zadanie ponuky – sekcia pre vyplnenie ponuky a jej odoslanie verejnému
obstarávateľovi
Manuál pre zadávanie ponuky nájde záujemca/uchádzač na vyššie uvedenej
prihlasovacej stránke.
Dátum otvárania ponúk: 20.09.2018 o 13:00 hod. Otváranie ponúk je neverejné.
Ponuku s vyplnenými prílohami je potrebné doručiť elektronicky prostredníctvom systému
ERANET dostupnom na webovej stránke https://obstaravanie.eranet.sk .
Ak bol dokument pôvodne vyhotovený v listinnej podobe, do systému ERANET sa vkladá
jeho zoskenovaná podoba.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenovú ponuku je potrebné vyplniť v súlade s návrhom na plnenie kritérií v prílohe č. 2
tejto výzvy. Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky.
6) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
– program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
7) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo

8) Komunikácia a vysvetľovanie:
 Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1) tejto výzvy.
 Komunikácia sa uskutočňuje elektronicky, prostredníctvom systému ERANET.
 Verejný obstarávateľ uchádzačom oznámi výsledok verejného obstarávania.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu s DPH
za dodanie celej zákazky.
9) Ďalšie informácie:
 Lehota viazanosti ponúk je 31.12.2018.
 Nie je možné ponuku rozdeliť.
 Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
10) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ponuky prevýšia predpokladanú hodnotu zákazky,
- ak verejnému obstarávateľovi nebude poskytnutá dotácia na realizáciu predmetu
zákazky,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Prílohy:
1) Technická špecifikácia
2) Návrh na plnenie kritérií
3) Návrh zmluvy

V Koškovciach, dňa 30.08.2018

Ing. Vladimír BABIČ
starosta obce

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
Zariadenia a povrchy detských ihrísk.
- Vybavenie detského ihriska - prvky bezúdržbové, vyrobené napríklad z plastu
a galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov upravených práškovaním alebo
eloxovaním.
- Záruka min. 5 rokov. V rámci záruky je potrebné vykonávať revízie 1 krát ročne,
základný servis.
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich položiek:
Názov

Charakteristika

Vežová zostava , /2x veža, 2x šmýkačka, 2x strieška v tvare "A", 2x
drevené bariéry usadené do dreveného rámu, šikmý výlez s
Dvojvežová
nášľapami a kovovými madlami, šikmý rebríkový výstup s kovovými
1 zostava výška nášľapmi, lanový most medzi vežami, šikmá lezecká stena s
pádu do 1,5m horolezeckými úchytmi, stena na lezenie z lana, kryté pieskoviská
pod obidvoma vežami. Nárazová zóna 10 m x 8 m
2
3
4
5
6
7
8
9

Kolotoč na
sedenie

Kolotoč so sedačkami - priemer 1,6 m, celokovový s protišmykovou
podlahou, s otočným stredom a sedačkami z HDPE.

Hojdačka na
Hojdačka na pružine -alter. pes a koník
pružine
Vahadlová hojdačka štvormiestna
Vahadlová
štvorhojdačka
Reťazová
1 x sedenie hniezdo, 1 x sedák pre malé deti, 1 x sedák pre veľké
trojhojdačka
deti
Lavička s
Lavička s operadlom o dĺžke 1,8 m
operadlom
Odpadkový kôš Odpadkový kôš s pozinkovanou vyberateľnou vložkou
Informačná
Informačná tabuľa
tabuľa
Montáž, práce Dodávka, montáž a osadenie herných prvkov
a doprava (za
položky 1-8)

Mn.

1

1
2
2
1
2
2
1
1

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávateľ:
Názov: Obec Koškovce
Sídlo: Obec Koškovce, Č. 11, 067 12 Koškovce, okres Humenné
IČO: 00323179
Názov predmetu zákazky: „Výstavba detského ihriska“
Obchodné meno uchádzača: ............................................................
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................
Informácie o kontaktnej osobe pre účely zákazky:
meno a priezvisko osoby:
.............................................
e-mailová adresa :
.............................................
telefonický kontakt:
.............................................
Návrh na plnenie kritérií:
Názov

Dvojvežová
1 zostava výška
pádu do 1,5m

2

Kolotoč na
sedenie

Hojdačka na
pružine
Vahadlová
4
štvorhojdačka
Reťazová
5
trojhojdačka
Lavička s
6
operadlom
3

7 Odpadkový kôš
8

Informačná
tabuľa
Montáž, práce
a doprava (za
položky 1-8)

Mn.
Charakteristika
Vežová zostava , /2x veža, 2x šmýkačka, 2x
strieška v tvare "A", 2x drevené bariéry usadené
do dreveného rámu, šikmý výlez s nášľapami a
kovovými madlami, šikmý rebríkový výstup s
1
kovovými nášľapmi, lanový most medzi vežami,
šikmá lezecká stena s horolezeckými úchytmi,
stena na lezenie z lana, kryté pieskoviská pod
obidvoma vežami. Nárazová zóna 10 m x 8 m
Kolotoč so sedačkami - priemer 1,6 m, celokovový
s protišmykovou podlahou, s otočným stredom a
1
sedačkami z HDPE.
Hojdačka na pružine -alter. pes a koník
2

Vahadlová hojdačka štvormiestna

JC bez
DPH

JC s DPH Celková cena s
DPH

2

1 x sedenie hniezdo, 1 x sedák pre malé deti, 1 x
sedák pre veľké deti
Lavička s operadlom o dĺžke 1,8 m
Odpadkový kôš s pozinkovanou vyberateľnou
vložkou
Informačná tabuľa
Dodávka, montáž a osadenie herných prvkov

1
2
2
1
1

CENA SPOLU

.......................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

