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Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov adresy a kontaktné údaje:
Názov: Obec Benice
Sídlo: Benice 69, 038 42 Príbovce
IČO: 00647373
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Telefón: 0907 873 600
E-mail: oubenice@gaya.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón: 0907 873 600
E-mail: oubenice@gaya.sk

Ing. Milan Remšík
Ing. Milan Remšík

Webové sídlo (internetová adresa)
www.benice.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL):
www.benice.sk/oznamenia.html
Názov predmetu zákazky:
Detské ihrisko pre Materskú školu v Beniciach
Hlavný kód CPV:
45236210-5 – stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 – zriadenie ihrísk

Bankové spojenie :
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Druh zákazky: zákazka na výkon prác a služieb iného ako bežne dostupného na trhu
Stručný opis:
Predmetom zákazky je Vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Benice na základe
spracovanej štúdie a dispozičného riešenia na tvare miesta pre realizáciu diela.
Herné prvky
Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov, zostáv, pre inkluzívnu hru.
Navrhované herné prvky, zostavy sú certifikované a sú navrhnuté tak, aby spĺňali platné
predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk, t.j. v zmysle normy EU - STN
EN 1176 a 1177.
Navrhované herné prvky sú určené pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú možnosti na
hru a rozvoj pohybových aktivít, orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú
orientáciu, sústredenie, na tréning balančných a koordinačných schopností.
Konštrukcia jednotlivých herných prvkov je riešená ergonomicky pre fyziognómiu a
motorické schopnosti detí.
Popis jednotlivých herných prvkov, zostáv, určenie pre vekové kategórie, materiálové
zloženie, kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu, veľkosť bezpečnostnej
zóny viď Technické listy.
Herné prvky sú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých
herných prvkov je riešené osadením do betónových základov, v zmysle kotevného plánu
výrobcu herných prvkov.
Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali
do dopadovej plochy, t.j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod
úrovňou spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka
konštrukcie dopadovej plochy.
Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priložiť návod na inštalovanie
zariadenia, na jeho odbornú montáž, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1
Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľne a
na viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1
(druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne).
Zemné práce tvorí odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú
plochu detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie.
Vyťažená zemina bude odvezená na skládku do 20 km. Zemina je zatriedená ako ostatný
odpad.
Dopadová plocha
Na zabezpečenie požadovanej kvality dopadovej plochy je gumená rohož., t.j. v zmysle
normy EU - STN EN 1176 a 1177
Záujemcovia majú právo na obhliadku
v termíne po dohode s verejným
obstarávateľom. Termín obhliadky si záujemca dohodne s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa pre informácie o predmete zákazky telefonicky na vyššie uvedených
telefónnych číslach v bode identifikačné údaje.
Predpokladaná hodnota zákazky:
16000,- € s DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a súhlasu s uzatvorením priloženej zmluvy.
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Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky v súlade s týmito
súťažnými podkladmi a zmluvou v nej uvedenou sa stane víťazom tejto verejnej súťaže.
Ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú hodnotu danej ponuky, verejný
obstarávateľ (budúci objednávateľ) následne týchto vyzve na predloženie novej cenovej
ponuky, ktorá bude rovná alebo nižšia pôvodnej nimi zaslanej ponuke a vyhradzuje si
právo určiť ich poradie podľa ich nových cenových ponúk v zmysle tohto bodu
súťažných podkladov. Doručenie novej ponuky bude formou a spôsobom predloženia
ponuky podľa bodu 6 a bude do 14:00 hodiny desiateho pracovného dňa odo dňa
odoslania výzvy verejným obstarávateľom. Pokiaľ nebude nová cenová ponuka doručená
v stanovenom termíne, bude v následnom vyhodnotení hodnotená pôvodne predložená
ponuka.
Informovanie uchádzačov o výsledku verejnej súťaže:
Úspešnému uchádzačovi bude výsledok tohto verejného obstarávania oznámený
najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia ponúk.
V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu do 5 dní odo dňa jej
doručenia má verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil na ďalšom mieste.
V prípade, že predložené ponuky nenapĺňajú potreby verejného obstarávateľa má tento
právo túto súťaž zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov najneskôr do termínu viazanosti
ponúk.
Po termíne viazanosti ponúk ostatní uchádzači sú považovaní za neúspešných v tejto
verejnej súťaži.
V prípade, že úspešný uchádzač nedodrží materiály na výrobu detských ihrísk alebo
nedodrží rozmery herných prvkov, verejný obstarávateľ má právo nepodpísať zmluvu
o diele a úspešnou ponukou sa stáva ponuka ďalšieho uchádzača.
Dĺžka trvania zákazky:
15.12.2018
Podmienky účasti:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v € (eurách) bez DPH za predmet zákazky tejto
výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho
dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela.
V prípade, že úspešný uchádzač nesplní všetky požiadavky (zachovanie architektonického
diela a nebude mať použité požadované materiály bude zo súťaže vylúčený a úspešným
uchádzačom sa stane nasledujúci uchádzač s najnižšou cenou, ktorý splní všetky
podmienky účasti.
Úspešný uchádzač, ktorý splní všetky podmienky účasti bude vyzvaný aby do 3
pracovných dní pred podpisom zmluvy zo strany Objednávateľa doložil komplet
materiály použité na výrobu detského ihriska:
-Vzorku lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvový (ekvivalent- lepený hranol o väčšej
hrúbke)
-vzorku použitých lán
-vzorku uchytenia základovej pätky do dreva
-vzorku podlahy
-Základovú kotvu
-Vzorku spojenia nosných hranolov s konštrukciou
-fotodokumentáciu osadených herných prvkov
Použitie elektronickej aukcie: nie
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Lehota na predkladanie ponúk: 16.7.2018 do 14,00
Termín otvárania ponúk: 16.7.2018, 15,00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 15.12.2018

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice
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