Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výstavba detského ihriska
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Kamenec pod Vtáčnikom
IČO 00318167

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, SK
Kontaktná osoba Ing. Dušan Ďuriš, +421 903 206 834, starosta@kamenec.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 9274,32 € bez DPH
Predpokl. obdobie Realizácia do 30.11.2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 23.8.2019 do 11:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7HXlrPPHKiBwetwrRxHMeo

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno: Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Sídlo: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan ĎURIŠ
IČO: 00318167
Tel: 046 546 5015
e-mail: starosta@kamenec.sk
webové sídlo: http://www.kamenec.sk/
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.kamenec.sk/
3. Názov predmetu zákazky:
Výstavba detského ihriska
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska, podľa projektovej dokumentácie
Technické parametre:
- Certifikované podľa STN EN1176
- Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177
- Herné prvky sú navrhnuté podľa projektovej dokumentácie
- Ihrisko musí byť bezúdržbové
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- Požadovaná minimálna záruka 60 mesiacov
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
9 274,32 €
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH
7. Dĺžka trvania zákazky:
Do 30.11.2019
8. Variantné riešenie:
neumožňuje sa
9. Podmienky účasti:
- identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ, štatutárny zástupca)
- Rozpočet vypracovaný v súlade s bodom 4.
- Doklad v súlade s § 32 ods.1 písm.e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
(postačuje kópia dokladu)
10. Požiadavky na predmet zákazky:
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v súlade s STN EN 1177 STN EN1176
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177
- záruka 60 mesiacov
11. Lehota na predkladanie ponúk:
23.08.2019 11:00
12. Termín otvárania ponúk:
23.08.2019 11:15
13. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako
v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky.
15. Zmluva o dielo:
Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších zmien a doplnkov.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise
zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre
Zhotoviteľa.
16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu
obstarávania.
- Ak mu nebude pridelená dotácia z Úradu Vlády na rozvoj športu pre rok 2019.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky ,
tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako
konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu
došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam príloh :
Príloha č.1 Výkaz Výmer
Príloha č.2 Projektová dokumentácia
Príloha č.3 Zmluva o Dielo
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Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Výstavba detského ihriska
1

1,000 celkom

Predmet zákazky je definovaný priloženou dokumentáciou:
- výkaz výmer,
- projektová dokumentácia.
Tieto informácie sú pre uchádzačov záväzné.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

Príloha č.1 Výkaz Výmer.xlsx

Iné

13.8.2019

11,5 kB

Príloha č.2 Projektová dokumentácia.pdf

Iné

13.8.2019

1,7 MB

Príloha č. 3 - Zmluva o dielo.pdf

Iné

13.8.2019

202,1 kB
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