OBEC Podhorie
Obecný úrad v Podhorí, 013 18 Podhorie 50
Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Podhorie
Sídlo: Podhorie 50, PSČ: 013 18
Štatutárny zástupca: Anton Chobot, starosta obce
IČO: 00 321 559
DIČ: 2020637091
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: +421 902 343 699
E-mail: starosta@obecpodhorie.info
Internetová stránka: http://www.obecpodhorie.info/
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese (URL): http://www.obecpodhorie.info/
Názov predmetu zákazky: „Detské ihrisko pre včielky a motýliky“
Hlavný kód CPV:
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Druh zákazky:
zákazka na uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru iného ako bežne dostupného na trhu
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie (zhotovenie) detského ihriska v areáli MŠ Podhorie na základe
projektovej dokumentácie pre realizáciu diela.
Herné prvky
Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov, zostáv, pre inkluzívnu hru. Navrhované herné
prvky, zostavy sú certifikované a sú navrhnuté tak, aby spĺňali platné predpisy vydané pre zariadenie a
povrchy detských ihrísk, t.j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.
Navrhované herné prvky sú určené pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú možnosti na hru a rozvoj
pohybových aktivít, orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, sústredenie, na tréning
balančných a koordinačných schopností.
Celkovo sú v zmysle projektovej dokumentácie navrhnuté dole uvedené herné prvky:

č. 1.- Dvojvežová zostava s 2 šmýkačkami, balančným mostíkom, výlezovým mostíkom,
lezeckou stenou a lanovou stenou, drevená sedlová strecha, výška pádu do 1-1,5 metra,
dopadová plocha v zmysle normy STN EN1177 rozmer 9x7metra – Popis prvku
v stavebnom projekte (možný ekvivalent (+/-5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní
použitých materiálov

č. 2. - Visiaca dvojhojdačka (konštrukcia lepený hranol 12x12cm, rahno oceľ – povrchová
úprava žiarovo zinkovaná - sedák KLASIK+BABY (vyrobený z tvrdenej gumy – certifikované
sedáky) – certifikovaná gumenná dopadová plocha 4 x 7,5 metra, výška pádu 1,6 metra

č. 3 - Prevažovacia hojdačka minimálna dĺžka hojdacej časti 3m(ekvivalent +/- 5% dĺžky) ,
Sedáky z tvrdeneého plastu UV stabilného, konštrukcia lepený hranol 12x12cm, doraz
z tvrdenej gumy o minimálnej hrúbke 20mm pripevnený o spodnú sedaciu časť.

č. 4 - Pružinová hojdačka KONÍK, výška pádu do 1 metra, dopadová plocha 3,5 x 3 metra
(možný ekvivalent (+/-5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov

č. 5 - Informačná tabuľa so strieškou a prevádzkovým poriadkom vypracovaným na mieru
obce, vyrobená z lepeného hranolu – trojvrstvového tak ako konštrukcia dvojvežovej
zostavy! Rozmer tabule 60x40 cm (možný ekvivalent (+/-5% z rozmerov herného prvku) –
pri dodržaní použitých materiálov

-

-

Konštrukcia jednotlivých herných prvkov je riešená ergonomicky pre fyziognómiu a motorické
schopnosti detí.
Popis jednotlivých herných prvkov, zostáv, určenie pre vekové kategórie, materiálové zloženie,
kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu, veľkosť bezpečnostnej zóny viď technické
listy.
Herné prvky sú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých herných
prvkov je riešené osadením do betónových základov, v zmysle kotevného plánu výrobcu herných
prvkov.
Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do
dopadovej plochy, t.j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej
hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej
plochy.
Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priložiť návod na inštalovanie zariadenia,
na jeho odbornú montáž, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 čl. 6.1.
Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľne a na
viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1 čl. 7. (druh
materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne).
Zemné práce tvorí odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú plochu
detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie. Vyťažená zemina
bude odvezená na skládku do 20 km. Zemina je zatriedená ako ostatný odpad.

Dopadová plocha
- Na zabezpečenie požadovanej kvality dopadovej plochy je gumená rohož., t.j. v zmysle normy EU
- STN EN 1176 a 1177
- Záujemcovia majú právo na obhliadku v termíne po dohode s verejným obstarávateľom. Termín
obhliadky si záujemca dohodne s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre informácie o
predmete zákazky telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach v bode 1.
Predpokladaná hodnota zákazky:
8.935,33 EUR bez DPH
Podmienky financovania predmetu zákazky
- Predmet zákazky bude financovaný z pridelenej dotácie z úradu Vlády na rozvoj športu pre
rok 2018 a z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
- zálohy nebudú poskytované.
- Fakturácia – faktúra bude vystavená najneskôr do 14 dní po uskutočnení služby.
- Doba splatnosti faktúr bude minimálne 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry
bude: - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác a dodávok podpísaný oboma potrebné
atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných výrobkov v súlade s EU - STN N1176
a 1177
Miesto realizácie zákazky:
k. ú. Podhorie (okres Žilina), parcela CKN 350/1
Dĺžka trvania zákazky:
do 30.11.2018
Podmienky účasti:
- Uchádzač predloží cenovú ponuku v mene euro bez DPH a vrátane DPH za predmet zákazky viď
Príloha č. 1 tejto výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho
dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela. Uchádzač upozorní verejného
obstarávateľa na skutočnosť, že je alebo nie je platcom DPH.
- V prípade, že úspešný uchádzač nesplní všetky požiadavky (zachovanie architektonického diela
a nebude mať použité požadované materiály bude zo súťaže vylúčený a úspešným uchádzačom
sa stane nasledujúci uchádzač s najnižšou cenou, ktorý splní všetky podmienky účasti.
- Úspešný uchádzač, ktorý splní všetky podmienky účasti bude vyzvaný aby do 3 pracovných dní
pred podpisom zmluvy zo strany Objednávateľa doložil komplet materiály použité na výrobu
detského ihriska:
 vzorku lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvový (ekvivalent- lepený hranol o väčšej hrúbke)
 vzorku použitých lán







vzorku uchytenia základovej pätky do dreva
vzorku podlahy
základovú kotvu
vzorku spojenia nosných hranolov s konštrukciou
fotodokumentáciu osadených herných prvkov

Použitie elektronickej aukcie:
nie
Predkladanie ponúk:
- Poštou a/alebo osobne na adrese Obecný úrad Podhorie, Podhorie 50, 013 18 Lietava
v zapečatenej obálke označenej obchodným menom uchádzača a tiež heslom „Detské ihrisko pre
včielky a motýliky – NEOTVÁRAŤ“
- Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
- Cenová ponuka predmetu zákazky bude konečná a bude zahŕňať všetky náklady uchádzača na
realizáciu diela, na celý predmet zákazky
- Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2018 do 12:00 hod.; rozhodujúci je dátum a čas doručenia
- Termín otvárania ponúk: 09.07.2018 o 14:00 hod.
- Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018
- Účasťou v tejto súťaži uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve na predloženie
ponuky a následne stanovenými v zmluve.
Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
- Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého
ponuka bude cenovo najnižšia (vrátane DPH).
- Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky v súlade s týmito
súťažnými podkladmi a zmluvou v nej uvedenou sa stane víťazom tejto súťaže.
- Ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú hodnotu danej ponuky, verejný obstarávateľ
následne týchto vyzve na predloženie novej cenovej ponuky, ktorá bude rovná alebo nižšia
pôvodnej nimi zaslanej ponuke a vyhradzuje si právo určiť ich poradie podľa ich nových cenových
ponúk v zmysle tohto bodu súťažných podkladov. Doručenie novej ponuky bude do 14:00 hodiny
piateho pracovného dňa odo dňa odoslania výzvy verejným obstarávateľom. Pokiaľ nebude nová
cenová ponuka doručená v stanovenom termíne, bude v následnom vyhodnotení hodnotená
pôvodne predložená ponuka.
Informovanie uchádzačov o výsledku verejnej súťaže:
- Úspešnému uchádzačovi bude výsledok tohto verejného obstarávania oznámený najneskôr do 5
pracovných dní od termínu otvárania obálok
- V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu do 5 dní odo dňa jej doručenia má
verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste.
- V prípade, že predložené ponuky nenapĺňajú potreby verejného obstarávateľa má tento právo túto
súťaž zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov najneskôr do termínu viazanosti ponúk.
- Po termíne viazanosti ponúk ostatní uchádzači sú považovaní za neúspešných v tejto verejnej
súťaži.
- V prípade, že úspešný uchádzač nedodrží materiály na výrobu detských ihrísk alebo nedodrží
rozmery herných prvkov, verejný obstarávateľ má právo nepodpísať zmluvu o diele a úspešnou
ponukou sa stáva ponuka ďalšieho uchádzača.
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
 doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať služby uvedené v predmete tohto
verejného obstarávania nie starší ako 3 mesiace k termínu ponuky
 čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ je oprávnený vykonávať raz ročne hlavnú kontrolu a bude ju
vykonávať počas celej záručnej doby
 čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ vykoná práce v súlade s požiadavkami objednávateľa na
prvotriednu akosť, v súlade s európskymi normami EU-STN EN 1176 , 1177 a 16630,
zaobstará a odovzdá objednávateľovi potrebné atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode
zabudovaných výrobkov
 čestné vyhlásenie, že záruka na jednotlivé hracie prvky je Zhotoviteľom stanovená na 60
mesiacov

 ponuku uchádzača - Príloha č: 1
 identifikačné údaje uchádzača
 príloha č. 2 podpísanú a doplnenú zmluvu v 4 vyhotoveniach podľa Prílohy č. 2 podpísanú
osobou oprávnenou konať v mene a na účet uchádzača
 Príloha č. 3 Vyhlásenie o použitých materiáloch
 Príloha č. 4 Rozpočet
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- verejný obstarávateľ si uplatňuje právo, kedykoľvek zrušiť verejné obstarávanie
- pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným
materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je
potrebné upraviť položku v rozpočte.
Prílohy
- Príloha č.1 k výzve Ponuka uchádzača
- Príloha č.2 k výzve Návrh zmluvy
- Príloha č.3 k výzve Použité materiály
- Príloha č.4 k výzve Rozpočet Súťaž
- Príloha č.5 k výzve Projektová dokumentácia

Podhorie, 20.06.2018

______________________________
Obec Podhorie
Anton Chobot, starosta

