Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vybudovanie detského ihriska
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Neporadza
IČO 00311821

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Neporadza 108 913 26 Neporadza, 913 26 Neporadza, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ján Haninec, 0908446007, starosta@neporadza.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: 10500,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 8 / 2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 3.6.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?driOK5pf5JF0itY6fPSgpLw

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 realizáciu "Vybudovanie detského ihriska".
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.
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 0908 446 007 .
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 10 500
EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
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
Opis zákazky 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 z vlastných zdrojov obce a MF SR , formou bezhotovostného
platobného styku na základe vyhotovenej faktúry / objednávky. Splatnosť faktúry do 30 dní po
ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný
obstarávateľ neposkytuje.
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 31.12.2019
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
PRVOK - "DETSKÝ DOMČEK"

1

Množstvo
1,000 KS

- drevený domček o rozmeroch: 3 x 3,1 m výška 3 m
- domček vo vidieckom štýle so sedlovou strechou
- drevo tlakovo impregnované a ošetrené povrchovou lazúrov
- siete - priemer 16 mm
- spojovací materiál - nerezová ocel
- laminátová šmýkačka
- práškové lakovanie
PRVOK - "HOJDAČKA"

1,000 KS
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P.Č.
2

Názov položky / Špecifikácia
- hojdačka o rozmeroch: 1,75 x 1,3 m výška 1,7 m
- detská hojdačka so sedákom pre väčšie deti
- nosné časti - hranoly zo severského smreku o rozmere 95 x 95 mm.
- drevo ošetrené tlakovou impregnáciou a povrchovou lazúrou
- spojovací materiál - nerezová ocel
- práškové lakovanie
PRVOK- "HRAZDA DVOJITÁ"

3

1,000 KS

- hrazda o rozmeroch: 2,6 x 0,2 m výšky 1,06 m
- stĺpy z trubiek z nehrdzavejúcej ocele o priemere 114 mm
- kotvenie zabetónovaním do predom vyhĺbenej jamy
PRVOK - "PREVAŽOVACIA HOJDAČKA"

4

1,000 KS

- prevažovačka o rozmeroch: 4 x 0,16 m
- nosník z hladko vybrúseného mimostredového smrekového dreva, priemeru 160 mm so zaoblenými koncami.
- drevo tlakovo impregnované a ošetrené povrchovou lazúrov.
- madlá sú z nehrdzavejúcej ocele.
PRVOK - "PRUŽINOVÁ DVOJHOJDAČKA PES"

5

1,000 KS

- pružinová dvojhojdačka pes o rozmeroch: 1,4 x 0,3 m výšky 0,8 m
- nadstavba hojdačky vyrobená z 19 mm hrubých obojstranne štrukturovaných polyetylénových dosiek.
- pružina z ocele priemeru 20 mm
PRVOK - "LAVIČKA"

6

1,000 KS

- lavička o rozmeroch: 2 x 0,5 m výšky 0,85 m, výška sedáku 0,45 m
- sedák a operadlo zo smrekových dosiek 45 x 195 mm.
- dosky - tlakovo impregnované a ošetrené povrchovou lazúrou.
ODPADKOVÝ KOŠ

7

1,000 KS

- odpadkový kôš o rozmere 0,44 x 0,35 m výšky 0,76 m - plastový kôš o objeme 50 l.
TABUĽA - "PREVÁDZKOVÝ PORIADOK"

8

1,000 KS

- informačná tabuľa o rozmere: 0,6 x 0,1 m výšky 1,7 m
- stĺpik zo žiarovo pozinkovaného joklového profilu, podklad z hliníkovej sendvičovej dosky, potlač na samolepiacu fóliu s UV
ochranou.
LANOVÝ PRVOK

9

Množstvo

1,000 KS

-hracia lanová zostava o rozmere: 7,6 x 6,6 m výšky 1,4 m
- hracia zostava pozostáva z hojdačky tvaru hniezdo, tunela, hrazdy, šplhacej siete a pochôdzko lana.
- stĺpiky - trubky z nehrdzavejúcej ocele o priemere 114 mm opatrené krytkou z polyetylénu.
- vzdialenosť stĺpikov je u pochôdzích prvkov 3 m, u tunela a hojdačky hniezdo 2,5 m.
- všetok spojovací materiál - nehrdzavejúca ocel.
- kotvenie do betónového základu.
DOPRAVA NA MIESTO URČENIA A INŠTALÁCIA

1,000 CELOK

Obec Neporadza
10 Neporadza 108 913 26 Neporadza
913 26 Neporadza
Slovensko
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