Mesto Gabčíkovo, v zastúpení primátorom mesta Ivánom Fenesom,
Hlavná 1039/21, 930 05 G A B Č Í K O V O
________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka 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 (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Gabčíkovo
Sídlo:
Mestský úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Štatutárny zástupca:
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA, primátor mesta
00 305 391
IČO:
2021129979
DIČ:
Ing. Árpád Mészáros
Kontaktná osoba:
031/ 559 41 01
Telefón:
gabcikovo@nextra.sk
e-mail:
Internetová adresa:
http://www.gabcikovo.sk/
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.gabcikovo.sk/sk/
3. Názov zákazky: DIG – Detské ihrisko pri kalvárií, Gabčíkovo
4. Hlavný kód CPV:
45236210 - 5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200 - 9 Zariadenie ihrísk
5. Druh zákazky: Práce, tovary
6. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska vrátane podkladných vrstiev, dodávka a montáž
hracích prvkov, ako pružinová hojdačka, kolotoč, prevažovacia hojdačka, hojdačka klasická
a šmykľavka. Navrhnuté prvky musia spĺňať normy STN EN 1176 a STN EN 1177.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať niektoré práce a dodávky podkladných vrstiev
vlastnými kapacitami.
Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
1) Pružinová hojdačka
Max. rozmery: š/d/v 90x60x80 cm
Max. výška pádu: 55 cm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, agátové drevo
Pre deti od 3 rokov

2) Kolotoč
Max. rozmery: š/d/v 80x80x55 cm
Max. výška pádu: 20 cm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, guma EPDM
Pre deti od 3 rokov

3) Prevažovacia hojdačka
Max. rozmery: š/d/v 50x350x80 cm
Max. výška pádu: 80 cm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, agátové drevo
Pre deti od 3 rokov

4) Hojdačka
Max. rozmery: š/d/v 310x250x260 cm
Max. výška pádu: 120 cm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, vulkanizovaný kaučuk
Pre deti od 3 rokov

5) Šmykľavka
Min. ozmery: š/d/v 420x130x280 cm
Max. výška pádu: 150 cm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, agátové drevo
Pre deti od 6 rokov
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V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s
ekvivalentným riešením.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 806,67 Eur bez DPH
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa
stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa
bodu 6. tejto výzvy – Stručný opis zákazky.
9. Dĺžka trvania zákazky:
Do 6 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným
uchádzačom.
10. Podmienky účasti:
• oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Doklad nie
je potrebné predložiť. Verejný obstarávateľ preverí požadované oprávnenie u úspešného
uchádzača prostredníctvom verejne dostupných registrov.
• dôkazový materiál od výrobcov hracích prvkov z ktorých sú jednoznačne identifikovateľné
požadované technické parametre (technický list, katalógový list) uvedené v ponuke.
• certifikáty hracích prvkov
11. Použitie elektronickej aukcie: nie
12. Lehota na predkladanie ponúk: 05.10.2018, 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Mestský úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:
Cenová ponuka – „Detské ihrisko“- Neotvárať !
Predložená ponuka musí obsahovať:
• cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa prílohy: výkaz výmer
• dokumenty uvedené v bode 10. Podmienky účasti
13. Termín otvárania ponúk: 05.10.2018, 10:15 hod.
14. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.03.2019
15. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré
majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek
verejného obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu
záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy.
16. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
17. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
18. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –
program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“. a z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa.
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19. Platobné podmienky/fakturácia:
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude
objednávateľom uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne
prevedených prác, do výšky ponukovej ceny.
20. Ponuková cena
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu,
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia,
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a
prác do cenovej ponuky.
21. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve
úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s
podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží
len úspešný uchádzač.
22. Ostatné pokyny a usmernenia:
Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je
podmienené získaním dotácie.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.

V Gabčíkove, 20.09.2018
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA, v.r.
primátor mesta
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Prílohy:

Opis predmetu zákazky, množstvá a špecifikácia sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý je v prílohe výzvy
podľa nižšieho znázornenia:

Príloha

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie,
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným
riešením.
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