Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Vyšné Nemecké
Adresa: Vyšné Nemecké 55, 07251 Vyšné Nemecké
IČO: 00326011
DIČ: 2020752470
Zastúpený: Peter Zuza
Telefón: 0908609893
Email: obecvysnenemecke@gmail.com
2. Druh zákazky:
Tovar a stavebné práce
3. Názov zákazky:
Detské ihrisko
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom projektu je vytvorenie priestoru pre hru, aktívny oddych detí v rámci obce Vyšné
Nemecké. Detské ihrisko bude zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv. Navrhované herné
prvky budú určené pre rôzne vekové kategórie. Budú poskytovať možnosti pre hru a rozvoj
pohybových aktivít orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, sústredenie, na tréning
balančných a koordinačných schopností.
Technická špecifikácia workoutového ihriska
Detské ihrisko sa bude skladať z nasledovných herných prvkov :
1x kolotoč so sedením
1x trojvežová zostava s dvomi šmýkačkami, s tunelom, s lezeckou stenou, so schodíkmi a s požiarnou
tyčou
1x lanová pyramída
1x visiaca trojhodačka – sedák KLASIK, BABY a HNIEZDO; do 1m
1x pružinová hojdačka PES
1x pružinová hojdačka pre 2 deti
1x prevažovacia hojdačka
1x informačná tabuľa
Detské ihrisko musí spĺňať bezpečnostné kritéria podľa STN EN 1176 a ST EN 1177.
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 – horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej hrany dopadovej
plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej plochy.

Dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priložiť návod na inštalovanie zariadenia, na jeho odbornú
montáž, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 čl. 6.1.
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 čl. 7. (druh
materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a pod.)
Súčasťou detského ihriska bude aj mobiliár, ktorý sa skladá z:
1x odpadkový kôš
2x parková lavička s operadlom
Detailný popis predmetu projektu je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu tejto
výzvy na predkladanie ponúk.
Požiadavky:
1. Priložiť kópiu dokladu platného certifikátu typu podľa STN EN 1176 a STN EN 1177.
2. V prípade ak bude dodávateľ potrebovať navýšiť kapacity pre realizáciu danej zákazky, je
podmienkou aby na realizáciu predmetnej aktivity zamestnal osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizácie zákazky.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Vyšné Nemecké, k.ú. Vyšné Nemecké, parcela č. 270
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
37535210-2 Ihriskové hojdačky
43325000-7 Zariadenia pre parky a ihriská
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 16 864,52 EUR bez DPH.
10. Trvanie zmluvy: 1 mesiac od podpísania a nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.
11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
Vyplnené a podpísané “Vyhlásenie uchádzača“ (Príloha č.1).
Cenu uviesť konečnú, vrátane cestovných, manipulačných, servisných a ďalších súvisiacich
nákladov na výkon predmetu zákazky. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie
obstarávania.
13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 03.05.2021 do 12:00 hod.
Cenové ponuky je možné predložiť poštou, osobne alebo elektronicky emailom.
Vysvetľovanie resp. komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude
uskutočňovať prostredníctvom e-mailovej adresy: obecvysnenemecke@gmail.com.

13.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.
V prípade predkladania ponuky poštou alebo osobne ponuku vloží do samostatného nepriehľadného
obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu
otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie:
Adresu verejného obstarávateľa, ktorá je uvedená v časti 1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
Označenie „súťaž – neotvárať“
Označenie názvom zákazky: Detské ihrisko.
V prípade predkladania ponuky elektronicky emailom zasiela uchádzač svoju ponuku na emailovú
adresu: obecvysnenemecke@gmail.com.
V predmete emailu uvedie označenie “Detské ihrisko – súťaž – neotvárať“

14. Vyhodnotenie ponúk na základe:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
15. Ďalšie informácie:
Možnosť fyzickej obhliadky.
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom prostredníctvom e-mailu, ktorý
uviedli vo Vyhlásení uchádzača (Príloha č. 1).
Výsledkom bude zmluva o dielo.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
16. Prílohy k výzve:
Príloha č.1: Vyhlásenie uchádzača
Príloha č.2: Podklad pre cenovú ponuku – výkaz výmer
Príloha č.3: Návrh zmluvy
Príloha č.4: Projektová dokumentácia
Dátum: 23.04.2021
Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby za proces verejného obstarávania:
Peter Zuza, starosta obce

