Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Rovinka v súlade so zákonom § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku
verejného obstarávania
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Obec Rovinka
IČO:
00305057
DIČ:
2020362036
IČ DPH:
neplatca
Sídlo organizácie:
Hlavná 350, 900 41 Rovinka
Štatutárny zástupca:
Milan Kubeš, starosta obce
Internetová adresa:
www.obecrovinka.sk
Kontaktné miesto:
Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
Kontaktná osoby:
Ing. Tomáš Káčer
Telefón:
0915 941 081
E-mail:
kacer@obecrovinka.sk

2.

Druh zákazky: zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

3.

Názov zákazky: „Detské ihrisko Jazerná“

4.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 691,52 €

5.

Miesto dodania predmetu zákazky: Jazerná ulica, 900 41 Rovinka, parc. č. 21169/584

6.

Termín dodania: do 30.06.2020

7.

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska na Jazernej ulici
v Rovinke na parcele č. 21169/584. Súčasťou zákazky je aj doprava a montáž herných prvkov
na miesto určenia.

8.

Opis predmetu zákazky:
Vybudovanie detského ihriska v obci Rovinka. Všetky herné prvky sú konštruované v súlade
s normou a certifikované podľa STN EN 1176, ktorá stanovuje podmienky pre konštrukciu
zariadení detských ihrísk a ich jednotlivých prvkov s ohľadom na bezpečnú prevádzku
a zníženie rizika vzniku poranenia vážneho charakteru. Dopadové plochy budú realizované
podľa STN EN 1177. Zákazka pozostáva z dodania hracích prvkov, dopravy na miesto
realizácie, osadenia a montáže hracích prvkov.
Herné prvky:
a) kombinovaná zostava
− zostava s lezeckou stenou, preliezacím tunelom, tabuľou na kreslenie, basketbalovým
košom a šmykľavkou
− veková kategória 3 – 14 rokov
− max. výška dopadu 1,00 m
− rozmery min. 3,4 x 2,75 x 3,00 m
− materiál: žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, nerezový spojovací materiál
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b) pružinová hojdačka
− pružinová hojdačka pre 4 deti
− veková kategória 3 – 14 rokov
− max. výška dopadu 0,60 m
− rozmery min. 0,9 x 0,9 m
− materiál: žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, nerezový spojovací materiál
c) balančná zostava
− balančná zostava zložená z 2 rebríkov, kolotoča a lanovej siete v tvare pavučiny
− veková kategória 3 – 14 rokov
− max. výška dopadu 2,00 m
− rozmery min. 1,2 x 6,0 m
− materiál: žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové lano, nerezový spojovací materiál
d) dopadová plocha
− zatrávňovacie rohože spĺňajúce normu STN EN 1177
− kritická výška pádu min. 2 metre
− vyrobená z recyklovanej gumy
− odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
− min. rozmery rohože 1,00 m x 1,00 m x 0,022 m

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Zákazka bude financovaná
z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z poskytnutej dotácie Úradu vlády Slovenskej
republiky, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2019.
Preddavky nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom
v zmysle platných predpisov. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie
zákazky.

10. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky
v zmysle časti č. 7 tejto výzvy a to prostredníctvom cenovej ponuky. Uchádzač musí spĺňať
podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – uchádzač predloží
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby –
výpis z obchodného, resp. živnostenského registra (postačí obyčajná kópia alebo elektronický
výpis z príslušného registra, resp. sken v prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe –
verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky z verejne dostupných zdrojov na internete
pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym záujemcom, resp. po predložení súťažnej
ponuky).
11. Cena: V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutou prácou. Cena zahŕňa
aj náklady na dopravu na miesto realizácie zákazky a montáž.
12. Lehota na predkladanie ponúk: do 18.03.2020 do 12.00 h
13. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom
jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuka sa predkladá formou
vyplnenia príloh č. 1 a č. 2 výzvy. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí
byť uzatvorený. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy,
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➢ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
➢ označenie „verejná súťaž - neotvárať“
➢ Ponuku je možné predložiť aj elektronicky na e-mail: kacer@obecrovinka.sk
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia konečná cena
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za realizáciu predmetu zákazky spolu
najnižšiu cenu vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke vyslovene
upozorní verejného obstarávateľa. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na
realizáciu diela.
15. Vyhodnocovanie ponúk: dňa 18.03.2020 o 13.00 h
Dňa 09.03.2020
Milan Kubeš
starosta obce
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