Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní")
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1
písm. b)
Názov organizácie:
Obec Malé Dvorníky
Sídlo organizácie:
Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
Identifikačné číslo:
00800210
Kontaktná osoba:
Ing. Zoltán Marczell - starosta
tel: 0905/440 568
e-mail: obecmaledvorniky@slovanet.sk
Webové sídlo:
www.maledvorniky.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese (URL): https://www.maledvorniky.sk/aktuality
2. Predmet zákazky:
Názov:
Detské ihrisko v Malých Dvorníkoch
Druh:
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na dodanie a montáž detského ihriska - vežovej zostavy v obci
Malé Dvorníky v súlade s priloženou technickou špecifikáciou - Príloha č. 3 a Ilustračným obrázkom Príloha č. 4.
Hlavný slovník CPV:
37535200-9
Zariadenie ihrísk
Doplňujúci slovník CPV:
45236210-5
Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v
ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických
požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej
cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela
vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných
podaní, zmien a dodatkov diela.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Areál základnej školy v Malých Dvorníkoch
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 10 280,67 Eur bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ust.
§ 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť
vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších

právnych predpisov (ďalej len "zákon"), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
Trvanie zmluvy:
Doba realizácie zákazky je 6 týždňov od písomnej výzvy objednávateľa na dodanie predmetu zákazky,
najneskôr do 31.03.2019.
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť až po schválení
administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. Ak nedôjde k schváleniu
verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti
zmluvy.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len "Obchodný zákonník").
Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora
rozvoja športu na rok 2018 a z vlastných finančných prostriedkov.
Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe faktúry vystavenej po realizácii zákazky.
Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
Variantné riešenie: nie
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: vzhľadom na predmet zákazky sa odporúča. V prípade
záujmu kontaktujte kontaktnú osobu verejného obstarávateľa.
Požadované zábezpeky a záruky: nepožadujú sa
Elektronická aukcia: verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu
3. Ponuka uchádzača a postup verejného obstarávateľa:
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.Identifikačné údaje uchádzača - Návrh uchádzača na plnenie kritérií - viď. príloha č. 1
2.Fotokópia dokladu preukazujúceho oprávnenie realizovať zákazku, ktorá je predmetom tohto verejného
obstarávania (akceptujeme aj výpis z internetu).
3.Návrh Zmluvy o dielo (viď. Príloha č. 2)
Predloženie ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné
rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2018 do 15:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu verejného obstarávateľa a to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na adresu verejného obstarávateľa (viď. čl. 1 tejto
výzvy, t.j. na : Obec Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky).
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie "Súťaž - neotvárať"
4. Označenie heslom súťaže: "Detské ihrisko v Malých Dvorníkoch"

Lehota otvárania ponúk: 31.10.2018, 15:30 hod. na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa.
Náklady na ponuku:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk. Lehota na viazanosti ponúk je 31.01.2019
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100 %.
Po vyhodnotení verejný obstarávateľ e-mailom oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých
uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet
zákazky.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy.
b) Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s požiadavkami
verejného obstarávateľa.
e) Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom e-mailom.
f) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č.
211/2000 Z.z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných
informácii podľa §117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez
časového obmedzenia.
S pozdravom,

Ing. Zoltán Marczell
starosta obce Malé Dvorníky
V Malých Dvorníkoch, dňa 09.10.2018
Prílohy:
1. Návrh uchádzača na plnenie kritérií
2. Zmluva o dielo
3. Technická špecifikácia
4. Ilustračný obrázok

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov predmetu zákazky:
"Detské ihrisko v Malých Dvorníkoch"
Na základ Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a
vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predkladanie ponúk a súhlasíme s podmienkami v nej
uvedenými.

Identifikácia uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH*:
Telefón:
E-mail:
Dátum vypracovania ponuky:
Miesto:
Kontaktná osoba:

Cenová ponuka
Predmet zákazky

Cena v Eur
bez DPH

DPH v EUR

Cena celkom
v EUR s DPH

Detské ihrisko v Malých
Dvorníkoch

V ......................................

................................................
podpis a pečiatka uchádzača

* ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť

Príloha č. 2

ZMLUVA O DIELO
ktorú v zmysle § 536 Obchodného zákonníka uzavreli :

Obec Malé Dvorníky
Sídlo:
Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
Štatutárny zástupca: Ing. Zoltán Marczell - starosta
IČO:
00800210
DIČ:
2021112324
Číslo bank. účtu:
SK84 0200 0000 0000 1692 2122
ako o b j e d n á v a t e ľ na strane jednej
a

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Číslo bank. účtu:
ako z h o t o v i t e ľ na strane druhej
za nasledovných podmienok:
Článok I.
Predmet zmluvy, vymedzenie úlohy zhotoviteľa
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vypracuje, dodá a odborne
zmontuje dielo: "Detské ihrisko v Malých Dvorníkoch", ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Vežová zostava pozostáva z:
4x vež
2x šmýkačka
2x strieška v tvare "A"
5x kovová bariéra osadená do rámov
hrazdový výlez s madlami
šikmý výlez s nášľapmi a kovovými madlami
šikmý výlez s lanom a nášľapmi z HDPE
lanový most medzi vežami
most s kovovým zábradlím
preliezací tunel medzi vežami
kolmá šplhacia sieť v tvare pavučiny
reťazová dvojhojdačka.
Presná špecifikácia dodaného diela je v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

2.

Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo
pre Objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za
zhotovenie diela cenu, a to za podmienok a vo výške špecifikovaných v tejto zmluve.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu zhotoviteľovi.

Článok II.
Doba plnenia
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dojednané dielo dodá v rozsahu a obsahu tejto zmluvy v nasledovnom
termíne: do 6 týždňov od písomnej výzvy objednávateľa na dodanie predmetu zákazky, najneskôr
do 31.03.2019.

2.

Objednávateľ berie na vedomie, že termín ukončenia prác zhotoviteľom je závislý aj od vhodného a
včasného spolupôsobenia objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať adekvátne
predĺženie termínu, ak v dôsledku omeškania s poskytnutím podkladov a vhodného spolupôsobenia
sa dostane zhotoviteľ do omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy.

Článok III.
Výška odmeny a platobné podmienky
1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za
jeho zhotovenie cenu podľa tejto zmluvy.

2.

Cena za realizáciu diela tejto zmluvy stanovená Zhotoviteľom a odsúhlasená Objednávateľom činí:
..................
bez DPH
..................
EUR DPH 20 %
..................
EUR s DPH

3.

Cenu diela zaplatí Objednávateľ na základe konečnej faktúry (daňového dokladu), ktorú Zhotoviteľ
vystaví v súlade s touto zmluvou a doručí Objednávateľovi.

4.

Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry v súlade s týmto článkom zmluvy
Objednávateľovi.

5.

Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových
nákladov a DPH.

6.

Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka naviac prác alebo zmena prác v porovnaní s
výzvou na predloženie ponuky, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku
k tejto Zmluve o dielo, ktorými upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termíny
plnenia.
Článok IV.
Zmluvné pokuty

1.
2.

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín ukončenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň z omeškania.
V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené
v Článku III. Zmluvy, uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý
deň z omeškania.

V.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona č.546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená
schválením administratívnej kontroly verejného obstarávania tejto zákazky zo strany riadiaceho
orgánu. Ak nedôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, nie je
splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy.

2.

Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

3.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú slovenským právnym poriadkom,
a to Obchodným zákonníkom a inými záväznými právnymi predpismi.

4.

V prípade vzniknutých sporov sa tieto budú ako prvé riešiť vzájomnou dohodou. Až po vyčerpaní
všetkých dohodových možností sa vzniknuté spory budú riešiť súdnou cestou.

5.

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a
zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6.

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných
strán a na každých ďalších právnych nástupcov.

7.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,
sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany
túto otázku brali do úvahy.

8.

Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ
obdrží dve (2) vyhotovenia, dodávateľ jedno (1) vyhotovenie.

V Malých Dvorníkoch, dňa .................
Za objednávateľa :

.............................
Ing. Zoltán Marczell
starosta

Za zhotoviteľa :

.......................................

Príloha č.1 - Presná špecifikácia dodaného diela - doplní zhotoviteľ

Príloha č. 3
Technická špecifikácia
Vežová zostava
Zostava je určená pre deti vo veku 3-14 rokov
Maximálna kritická výška pádu 1,50 m
Nosnosť min. 2 000 kg
Minimálne rozmery sú určené na ilustračnom obrázku
Vrátane odbornej montáže
Zostava sa skladá z nasledovných častí:
4x vež
2x šmýkačka
2x strieška v tvare "A"
5x kovová bariéra osadená do rámov
hrazdový výlez s madlami
šikmý výlez s nášľapmi a kovovými madlami
šikmý výlez s lanom a nášľapmi z HDPE
lanový most medzi vežami
most s kovovým zábradlím
preliezací tunel medzi vežami
kolmá šplhacia sieť v tvare pavučiny
reťazová dvojhojdačka.
Zariadenie detského ihriska je vyrobené z kvalitných materiálov vhodných do našich klimatických
podmienok, bez vedľajších účinkov na zdravie človeka, odolné voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom.
Nosná konštrukcia vežovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele ktorá je proti korózii ošetrená
povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a
vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka.
Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa
RAL.
Šmýkačky sú vyrobené z trojvrstvového laminátu. Čelá šmýkačiek, nášľapy atď. sú vyrobené z vysoko
kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou
stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne
nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Šplhacia sieť, lanový most a lano sú vyrobené z
polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a sú spojované plastovými alebo hliníkovými spojmi.
Hojdačky sú zavesené pomocou pozinkovaných reťazí na kovovom nosníku. Sedadlá hojdačiek sú oceľové,
obalené mäkkou a pohodlnou gumou. Podesty, šikmý výlez sú vyrobené z vodovzdornej preglejky určenej
pre vonkajšie prostredie alebo z HDPE. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné
riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch príslušenstvách konkrétnej
značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. (možný
ekvivalent (+/-5% z rozmerov herného prvku)
Ponúknuté výroby musia mať certifikát, ktorý preukáže splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na
dopadové plochy

Príloha č. 4
Ilustračný obrázok

