Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka na dodanie tovaru podľa § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Záhradnícke a rekreačné služby

Adresa:

Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

IČO:

00 183 075

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Kontaktné osoby vo veciach technických:

Ing. Janka Majerová
0918 804 401, 048/28 51 805
Ing. Ganka Šušlíková, 0918 804 403, 048/2851806,

2. Opis predmetu zákazky
Názov zákazky:

„Nákup herných prvkov na detské ihriská“

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
37535200-9 Zariadenie ihrísk
37535210-2 Ihriskové hojdačky
37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie
Predmetom obstarávania je nákup agátových herných prvkov, lezeckej steny 6 uholníkovej a pružinových
hojdačiek. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti.
1. Časť: Agátové herné prvky
Herná zostava z agátového dreva s jednou vežičkou (domčekom) – 5 ks
Herná zostava z agátového dreva s dvoma vežičkami (domčekmi) – 4 ks
Agátová reťazová hojdačka pre dve deti – 2 ks
2. Časť: Lezecká stena 6 uholníková – 2 ks
3. Pružinová hojdačka koník/zebra – 7 ks
Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky, t.j. všetky tri časti alebo len na jednu/dve
časti. V rámci jednej časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky.
Uchádzač predloží technické špecifikácie prvkov (vrátane fotografií/ obrázkov prvkov, ak ich má k dispozícií),
na ktoré predkladá cenovú ponuku, aby bolo možné odkontrolovať či prvky spĺňajú požadované parametre
uvedené v opise predmetu zákazky.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:

34 835,27 EUR bez DPH

4. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.
5. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písme. e) a f)
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Verejný obstarávateľ preto požaduje predložiť:
-

fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu
v predmete zákazky. Pre účely tejto zákazky bude postačujúce, ak uchádzač predloží informatívny výpis
alebo internetový odkaz na register (ORSR/ŽRSR a pod.);
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Finančné a ekonomické postavenie: Nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky (ak uchádzač predloží ponuku na celý
predmet zákazky) alebo za danú časť v EUR s DPH. Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií – Cenovú ponuku, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie aj túto skutočnosť.
7. Požiadavky na obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Kalkuláciu cien (podľa prílohy č.2) – na tú časť/ časti, na ktoré uchádzač predkladá ponuku;
2. Cenovú ponuku na tú časť/ časti, na ktoré uchádzač predkladá ponuku podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy
podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača resp. ním poverenou osobou;
3. Čestné vyhlásenie podľa bodu 5 tejto Výzvy (vzor uvedený v prílohe č. 4 Výzvy);
4. Kópiu dokladu o oprávnení, ktoré sú predmetom zákazky podľa bodu 5 tejto Výzvy;
5. Ponukový list uchádzača, kde uvedie technické špecifikácie ponúknutých prvkov (vrátane fotografií/
obrázkov prvkov, ak ich má k dispozícií), na ktoré predkladá cenovú ponuku, aby bolo možné
odkontrolovať či prvky spĺňajú požadované parametre uvedené v opise predmetu zákazky.
8. Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2019 do 11:00
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Nákup herných prvkov
na detské ihriská“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo e-mailom na adresu
janka.majerova@zaaresbb.sk v skenovanej podobe.
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Janka Majerová, referent pre verejné obstarávanie, ekonomické
oddelenie.
9. Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční 04.07.2019 o 11:30 hod., na adrese uvedenej v bode 1, ekonomické oddelenie.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
V prípade, že ponuka uchádzača bude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 7 bude použitá vo výberovom
konaní. Výsledkom úspešného výberového konania bude vytvorenie objednávky/objednávok.
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že neuspel.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Banskej Bystrici, dňa 27.06.2019
Vypracoval: Ing. Janka Majerová, referent pre VO

PhDr. Ivan Šabo
Riaditeľ organizácie

Prílohy:
č. 1
Opis predmetu zákazky
č. 2
Kalkulácia cien
č. 3
Cenová ponuka
č. 3
Čestné vyhlásenie
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Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
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 technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené.
Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky
v rovnakej alebo vyššej kvalite. (možný ekvivalent +/- 5% z rozmeru prvku)

Časť 1: Agátové herné prvky
1.

Herná zostava z agátového dreva s jednou vežičkou (domčekom)
 Agátové koly výšky 3,00 metra vrátane základov
 Priemer ručne odkôrnených kolov – 13- 16 cm
 Agátové podlahové dosky hrúbky – minimálne 25 mm
 Agátová strešná konštrukcia z agátových dosák
 Lezecká stena s otvormi – dosky hrúbky 25 mm
 Sklolaminátová šmýkačka – farba červená/ zelená
 Rozmer zostavy d.š.v.: min. 2,5 x 2,5 x 3,4 m
 Na všetkých schodoch musí byť prevedená protišmyková úprava formou drážok na podestách
schodov
 Všetky nosné stĺpy – konštrukčné sú spojené s konštrukciou podláh – ČAPAVANÍM
 Erb zhotovený za mocou LASERA – na základe požiadavky klienta
 Dopadová plocha v zmysle STN EN 1176, STN EN 1177
 Vrátane dopravy a montáže

Ilustračný obrázok
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2.

Herná zostava z agátového dreva s dvoma vežičkami (domčekmi)
 Agátové koly výšky 3,00 metra vrátane základov
 Priemer ručne odkôrnených kolov – 13- 16 cm
 Agátové podlahové dosky hrúbky – minimálne 25 mm
 Agátová strešná konštrukcia z agátových dosák
 Agátový most spájajúci zostavu, minimálna dĺžka 1,3 metra
 Lezecká stena s otvormi – dosky hrúbky 25 mm
 Sklolaminátové šmýkačky – 2 ks, farba červená/zelená
 Rozmer zostavy d.š.v.: min. 6,3 x 2,5 x 3,40 m
 Na všetkých schodoch musí byť prevedená protišmyková úprava formou drážok na podestách
schodov
 Všetky nosné stĺpy – konštrukčné sú spojené s konštrukciou podláh – ČAPAVANÍM
 Erb zhotovený za mocou LASERA – na základe požiadavky klienta
 Dopadová plocha v zmysle STN EN 1176, STN EN 1177

3. Agátová reťazová hojdačka pre dve deti
 Pre vekovú kategóriu 3 -12 rokov
 Vyrobená z agátového brúseného dreva - koly 13 - 16cm
 Vnútorná a povrchová úprava ekologickými prípravkami
 Kolová konštrukcia kotvená do betónu
 Maximálna výška pádu 1,2 m
 Rozmer hojdačky: d.š.v.: 4 x 1,8 x 2,4 m
 Dva sedáky visiace na reťazách
 Z toho jeden sedák pre malé deti
 Vyrobené v súlade s STN EN 1176
 Vrátane dopravy a montáže

Ilustračný obrázok
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Časť 2: Lezecká stena 6 uholníková








Kovová konštrukcia, žltá farba
6 uholníková - 6 stranová
Každá strana má iný druh lezeckých prvkov (pavučiny, rebríky, kruhy...)
Rozmery 286 x 329 cm
Kritická výška pádu do 220cm
Vyrobená v súlade s STN EN 1176
Vrátane dopravy a montáže

Ilustračný obrázok

Časť 3: Pružinová hojdačka koník/zebra







Kovové pružiny
Motív - koník alebo zebra
Rozmery min. 27 x 96 cm
Kritická výška pádu do 50 cm
Vyrobená v súlade s STN EN 1176
Vrátane dopravy a montáže

Ilustračný obrázok
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Príloha č. 2

Kalkulácia cien
Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky, t.j. všetky tri časti alebo len na jednu/dve
časti. V rámci jednej časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky.
Prosíme uchádzačov aby nepredkladali cenové ponuky na tie časti zákazky, ktorých ponúkané herné
prvky nespĺňajú požadované parametre. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky,
t.j. všetky tri časti alebo len na jednu/dve časti.

Časť 1: Agátové herné prvky
Množstvo

Cena za MJ s
DPH

Cena celkom s
DPH

Herná zostava z agátového
dreva s jednou vežičkou
5 ks
(domčekom)
Herná zostava z agátového
dreva s dvoma vežičkami
4 ks
(domčekmi)
Agátová reťazová hojdačka pre
2 ks
dve deti
Uchádzač predloží ponuku na všetky položky, vrátane dopravy a montáže prvkov.

Časť 2: Lezecká stena 6 uholníková
Množstvo
Lezecká stena 6 uholníková

Cena za MJ s
DPH

Cena celkom s
DPH

Cena za MJ s
DPH

Cena celkom s
DPH

2 ks

Vrátane dopravy a montáže

Časť 3: Pružinová hojdačka koník/zebra

Množstvo
Pružinová hojdačka
koník/zebra
Vrátane dopravy a montáže

7 ks
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Príloha č. 3

CENOVÁ PONUKA
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:
Cenová ponuka
Predmet zákazky „Nákup automobilov“
Celková cena
Výška DPH v
v EUR bez DPH
EUR

Celková cena
v EUR s DPH

Časť č.1
Agátové prvky:
Časť č. 2:
Lezecké steny 6 uholníková
Časť 3:
Pružinové hojdačky koník/zebra
Celková cena zákazky s DPH
Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

V ..............................................., dňa......................
uviesť miesto a dátum podpisu

.......................................................
pečiatka, podpis uchádzača

Čestné vyhlásenie
Spoločnosť ...................................................................................................
IČO: ..........................................., konajúca štatutárnym orgánom
.................................................................... , týmto čestne vyhlasuje, že
nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ..................................., dňa .........................

..........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

