Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343 / 2015 Z. z.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Obec Limbach
900 91 Limbach, SNP č.55
Adriana Čechovičová, Bc.
00 304 891
2020662160
Ing. Jozef Süss, MBA
+421 908 813 771
obstaravanie.suss@gmail.com

2. Identifikácia a rozsah predmetu zákazky
„Výstavba detského ihriska v obci Limbach“
Kód CPV:
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 Zariadenie ihrísk
Predmetom zákazky je dodávka a montáž detského ihriska v rozsahu:
I. Povrch detského ihriska - dopadové plochy na detské ihrisko s plochou 18 m2. Táto položka zahŕňa gumovú
dopadovú plochu v súlade s normou STN EN 1177.
II. Vybavenie detského ihriska:
a) detská preliezka - veža s nerezovou šmykľavkou so šplhacou sieťou, šplhacím lanom, tyčou, rebríkom
na vstup na vežu, stojkami z galvanizovanej práškovo lakovanej ocele s povrchom z HDPE dosiek - všetko
v súlade s normou STN EN 1176,
b) kolotoč na sedenie z galvanizovenj práškovo lakovanej ocele s protišmykovou podlahou s priemerom
1,4 m - všetko v súlade s normou STN EN 1176;
c) prevažovačka z galvanizovanej práškovo lakovanej ocele - vyrobenej v súlade s normou STN EN 1176;
d) strunové húpadlo s detským motívom - vyrobené v súlade s normou STN EN 1176;
III. Montáž hracích prvkov/kompletizácia - montáž povrchu detského ihriska a všetkých prvkov uvedených
v rámci vybavenia detského ihriska.

3. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 10 246,66 eur bez DPH.

4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a zo štátneho
rozpočtu - z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019. Verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa
doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

5. Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Miesto a termín dodania
Katastrálne územie obce Limbach. Termín dodania – najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy.

7. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2019.

9. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení́ a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať̌ výlučne písomne prostredníctvom pošty
alebo elektronicky.

10. Obhliadka miesta
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta umiestnenia detského ihriska, aby získal všetky informácie,
ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia
prác idú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba na dohodnutie termínu obhliadky je Janette Benčíková, tel. 0915
749 454, e-mail: stocne.limbach@gmail.com.

11. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež̌ doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku
predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka).
To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

12. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania vypracovanú podľa
prílohy č. 1.
• cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich
sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete
zákazky.

13. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu obstaravanie.suss@gmail.com v termíne
do 07.11.2019 do 10:00 hod. ( rozhodujúci je dátum doručenia ) a v predmete uviesť názov:
„Výstavba detského ihriska v obci Limbach“

15. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 07.11.2019 o 11:00 hod.

16. Zrušenie súťaže
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 zákona č. 343/2015 Z.z.
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Príloha č. 2 – Zmluva o dielo
V Limbachu, dňa 31.10.2019

Ing. Jozef Süss, MBA
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

