Stavba : Detské ihrisko v obci Hybe
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program „Podpora rozvoja
športu na rok 2018“

Č. j. : 30/2018

V Hybiach 22.11.2018

Výzva na predkladanie ponúk
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Hybe
Sídlo :
Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe
Zastúpená :
Martin Piovarči, starosta obce
IČO :
00315231
Bankové spojenie : VÚB a.s. Liptovský Hrádok
IBAN :
SK 27 0200 0000 0000 26526342
Telefonický kontakt :
0905 292 557
E – mail :
hybe@hybe.sk
Webové sídlo (internetová adresa) : www.hybe.sk
Kontaktná osoba pre zabezpečenie prieskumu trhu: Dana Kičinová
Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com

2.

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.hybe.sk/index.php

3. Zatriedenie verejného obstarávateľa podľa zákona : §7 ods. 1 písm. b.) Zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
Zákon)
4.

Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko v obci Hybe

5.

Hlavný kód CPV: 45 236 210 – 5 stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37 535 200 – 9 zariadenie ihrísk

6.

Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

7.

Hlavné miesto stavby : intravilán obce Hybe, parcelné č. KNE 568/507 k. ú. Hybe

8.

Komplexnosť dodávky :
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho
delenia a bez variantných riešení.

9. Obhliadka miesta : v prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, nakoľko nie je potrebná.
10. Stručný opis:
Jedná sa o novostavbu detského ihriska, ktorá sa bude nachádzať v mieste zatrávnenej plochy.
Prvky detského ihriska budú osadené do betónového základu. Plocha pod prvkami detského
ihriska bude vybraná do hĺbky podľa noriem STN EN 1177.
Samotné detské ihrisko bude tvorené z kovových a jedného dreveného hracieho prvku. Preliezka
Včielka – 1 ks, Kolotoč- 1 ks, Hojdačka reťazová dvojmiestna- 1 ks, Hojdačka preklápacia- 1 ks,
Hojdačka na pružine- 1ks, Športová zostava- 1 ks, Viacúčelová zostava, so šmýkalkou- 1 ks,
Lavička s operadlom- 2 ks, Lavička bez operadla 1 ks, Odpadkový kôš – 1 ks. V projekte sú
použité prvky dodávateľa certifikovaných detských ihrísk. Všetky prvky musia byť certifikované
podľa STN EN 1176.
Dopadová plocha musí vyhovovať STN EN 1177 a je navrhnutá zo štrku praného oblého fr. 4 –
8mm, je opatrená obrubníkmi a geotextíliou

1

Stavba : Detské ihrisko v obci Hybe
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program „Podpora rozvoja
športu na rok 2018“









Základná konštrukcia herných prvkov je navrhnutá ako oceľová o rozmere minimálne 9 x 9 cm,
musí byť zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo. Drevená konštrukcia je z
štvorvrstvových lepených hranolov o rozmere minimálne 10 x 10 cm, impregnované, potiahnuté
zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu. Najviac namáhané časti sú navrhnuté z
nerezovej ocele.
Lanové časti sú navrhnuté o priemere minimálne 16 mm s oceľovým jadrom. Bariérky – HDPE.
Šmýkalky –PE. Na zabránenie vzniku úrazov sú navrhnuté ochranné plastové krytky. Kotvenie a
montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác.
Oplotenie je navrhnuté z poplastovaného pletiva PVC BND, výška 1,5 m, stĺpiky BPL
38x1,25x2000 / ZN+PVC, RAL 6005 a bránka BJ GARDEN 1500x1000 mm / ZN+PVC, RAL 6005.
Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa podmienok uvedených vo Výzve na predloženie ponuky
a technickej špecifikácii uvedenej v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je môže byť nahradené ekvivalentom. V prípade
uplatnenia ekvivalentov tieto musia spĺňať minimálne technické, funkčné a kvalitatívne
parametre. Uchádzač vtedy predloží certifikát výrobku aby, verejný obstarávateľ dokázal posúdiť
ponúkané a požadované parametre tovaru vyjadrené konkrétnou značkou.
Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe, kde uvedie ponúkané
„ekvivalenty“ a predloží všetky vyhlásenia o zhode resp. certifikáty navrhovaných ekvivalentov.
Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
Príloha bude podpísaná fyzickou osobou alebo štatutárnym orgánom uchádzača a priložená
v ponuke pre posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov.
Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženie
kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný
názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude
mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne
výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 23 209,18 € bez DPH
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: jediným kritériom je najnižšia cena celkom v EURO vrátane
DPH.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
13. Dĺžka trvania zákazky: do 40 kalendárnych dní
14. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky : prvý polrok 2019, so začatím stavebných
prác do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
15. Obhliadka miesta : v prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, nakoľko nie je potrebná.
16. Výsledok verejného obstarávania : Zmluva o dielo
Podmienkou podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018
17. Zdroj finančných prostriedkov : stavba bude financovaná z Úradu vlády SR z programu
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Podmienky financovania:
a.) Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu.
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b.) Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej preukázateľného doručenie verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľ sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
c.) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu
18. Podmienky účasti: osobné postavenie preukáže každý uchádzač v súlade s §32 ods.1 písm. e)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a to fotokópiou dokladu nasledovne:
Predložením dokladu podľa §32 ods.2 písm. e) Zákona – doklad o oprávnení uskutočňovať
stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky alebo Zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov, ktorý je vedený podľa §152 Zákona a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač vie
uskutočniť stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
19. Použitie elektronickej aukcie: nie
20. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom
v termíne do : 4.12.2018 do 11:00 hod. miestneho času.
Adresa doručenia : Obec Hybe, Obecný úrad, Hybe 2, 032 31 Hybe
Označenie obálky ponuky :
- Adresa doručenia :Obec Hybe, Obecný úrad, Hybe 2, 032 31 Hybe
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie : „Prieskum trhu – Neotvárať“
- Označenie heslom : „Detské ihrisko v obci Hybe“
21. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
a.) Doklady/dokumenty v súlade s bodom 18/ tejto výzvy.
b.) Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje- podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom – Príloha č.1
c.) Štruktúrovaný rozpočet podľa výkazu výmer - podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača. Ak uchádzač ponúkne náhradu, týkajúcu sa špecifikácie
predmetu obstarávania – „ekvivalent“ konkrétnych výrobcov, výrobných postupov, značiek,
patentov súčasťou rozpočtu musí byť aj „Príloha ekvivalentov“, kde uvedie ponúkané
„ekvivalenty“ a predloží všetky
vyhlásenia o zhode resp. certifikáty, podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača – Príloha č.2
22. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa v termíne od 4. do
05.12.2018 na adrese Obecného úradu v Hybiach.
23. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku
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24. Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa:
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na
obhliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa
v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – prieskumu.
- Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky
/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a
technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v
súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom poskytovania dokladov a podkladov, vysvetľovania podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, sa bude uskutočňovať
iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
- Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Dana Kičinová, Moyzesova
177, 03301 Liptovský Hrádok, kontaktné údaje v bode 1/ tejto výzvy
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž
(prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať
- Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
- Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia na kontaktný email
25. Lehota viazanosti ponuky je stanovená : do 30.06.2019.
26. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa : 22.11.2018

Schválil : Martin Piovarči, starosta obce

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

Vypracoval : Dana Kičinová

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

Súťažné podklady tvorí :
1. Výzva na predloženie ponuky
2. Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje
3. Príloha č. 2 – Výkaz výmer
4. Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia
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