Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Detské ihrisko
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Terchová
IČO 00321699

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, SK
Kontaktná osoba Ing.František Kadaš, 0903 528 113, kadas@terchova.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: 11017,16 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 31.8.2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 30.7.2020 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?cqWzWdGtUcsGOBsJcQ74YIk
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.
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Ostatné
Podoblasť Prvky mestského mobiliáru

1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Zastúpený: Jozef Dávidík, starosta obce
IČO: 00321699
Telefón: 041/5695 138
Elektronická pošta: starosta@terchova.sk
Internetová adresa: www.terchova.sk
2. Druh zákazky: Spoločný slovník obstarávania
(CPV): 45000000-7 – Stavebné práce
37535200-9 – Zariadenie ihrísk
3. Názov zákazky: Detské ihrisko
4. Opis zákazky:
Ide o využitie územia v obci Terchová na výstavbu detského ihriska podľa špecifikácie uvedenej v špecifikácii zákazky:
PRÍLOHA č.1 - Detské ihrisko Výkaz výmer
PRÍLOHA č. 2 – Projektová dokumentácia
- Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177
- Certifikované podľa normy STN EN 1176
Ihrisko musí byť bezúdržbové, všetky hracie prvky a zariadenia musia byť vyhotovené podľa platných technických a bezpečnostných EN
noriem a synchronizovaných platných právnych noriem SR. Všetky zariadenia musia byť bezpečnostne atestované s doloženým platným
certifikačným osvedčením pre verejný sektor s dlhodobou životnosťou. Všetky zostavy musia mať technické listy.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 017,16€ bez DPH
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6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie obce Terchová
7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky, vrátane dodávky a
montáže.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!
9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác najneskôr: do 31.8.2020
10. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov poskytnutých z dotácie Úradu vlády SR - a z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom
na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.
11. Pokyny k predloženiu ponuky:
1. cenovú ponuku s parametrami jednotlivých položiek (technické listy a certifikáty k dodávaným tovarom preukazujúce splnenie
požadovaných parametrov uvedených v priložených súboroch),
2. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra),
3. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (dostupné v prílohe),
4. vypísanú a potvrdenú Zmluvu o Dielo (dostupná v prílohe).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
Úspešný uchádzač musí najneskôr do troch pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku verejného obstarávania predložiť vzorky
technických prvkov z požadovaných zariadení, a to:
1. Hliníkové spojky (vajíčka) na spojoch lán
2. Vzorka lana o dĺžke min. 20 cm
3. Hliníkové T – spojky na lana – ukončovací diel
4. Pohyblivý liatinový kĺb – spojene lana a zostavy
5. Vzorka HDPE plastu
6. Šírka podesty minimálne 950 mm – rozmer +/- 5% z rozmeru prvku – postačuje fotografia vzorky preukazujúca min. šírku podesty.
12. Lehota na predkladanie ponúk: 30.7. 2020 do 12.00 hod.
13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 31.7.2020 o 12.30 hod na Obecnom úrade v obci Terchová za účasti komisie pre verejné
obstarávanie. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom zaslaný formou emailu.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
15. Zmluva o Dielo: Výsledkom verejného obstarávania je Zmluva o Dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov. Zmluva o Dielo je prílohou č. 3 tejto výzvy.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - príloha č. 3. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri
podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre
Zhotoviteľa.
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2020
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania,
ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu
obstarávania.
- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické
normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné
technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia
alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa
uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle §
42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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.
- Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov
Prílohy:
PRÍLOHA č. 1 - Výkaz výmer Detské ihrisko
PRÍLOHA č. 2 - Projektová dokumentácia
PRÍLOHA č. 3 - Návrh - Zmluva o dielo
PRÍLOHA č. 4 - Čestné vyhlásenie k účasti vo VO
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Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Podľa - výkaz / výmer
1

1,000 CELOK

Príloha č. 1 - Výkaz Výmer Detské ihrisko.xlsx
Projektová dokumentácia - Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia.rar - údaje sú pre uchádzačov záväzné.

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

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Príloha č. 1 - Výkaz Výmer Detské ihrisko.xlsx

Opis zákazky

21.7.2020

12,0 kB

Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia.rar

Iné

21.7.2020

2,3 MB

Príloha č. 3 - Návrh - Zmluva o dielo.docx

Návrh zmluvy

21.7.2020

44,3 kB

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie k účasti vo VO.docx

Iné

21.7.2020

18,8 kB
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