OBEC SLOVENSKÝ GROB, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Výzva na predkladanie ponúk
,,Súbor hracích prvkov detského ihriska vrátane dopravy a montáže“
(zákazka na tovary a služby)
V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obec Slovenský Grob
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 00305073
DIČ: 2020662248
Zastúpený:
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta
Kontaktná osoba: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta
Mgr. Viera Žilková
Kontakt:
Telefón: 0907 330 472; 033/2021360
E-mail:
obec@slovensky-grob.sk
viera.zilkova@slovensky-grob.sk
Webové sídlo:
www.slovensky-grob.sk
2. Druh verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): http://slovensky-grob.sk/?page_id=31
4. Názov predmetu zákazky: ,,Súbor hracích prvkov detského ihriska vrátane dopravy a
montáže“
5. Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk
6. Druh zákazky: tovary a služby
7. Opis predmetu zákazky:
„Súbor hracích prvkov detského ihriska vrátane dopravy a montáže“
Všetky prvky budú inštalované na trávnatý povrch. Vybrané prvky budú mať výšku
pádu do 1 m a teda nevyžadujú špeciálne dopadové plochy tlmiace náraz.
Detské ihrisko požadujeme osadiť tematickou preliezkovou zostavou „Loď“ pre deti
prvého stupňa ZŠ, obsahujúcou min. 2 vežičky, šmýkačku, počítadlo a rôzne zábavné
a edukatívne prvky.
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Pre zlepšenie možností rozvoja pohybových aktivít väčších detí, požadujeme
umiestniť na školskom dvore ZŠ vonkajšie fitness prvky, ktoré zvýšia ich fyzickú kondíciu
a obratnosť, formou jednoduchých nenáročných cvikov, zameraných na rôzne partie tela.
Požadované prvky musia byť určené pre deti. Tomu musí byť prispôsobená ich konštrukcia,
dizajn a ergonómia. Stroje by mali obsahovať viacero cvičebných prvkov aby na jednom
zariadení súčasne mohlo cvičiť viacero detí. Tieto fitness stroje sa budú zároveň využívať ako
doplnková výbava pri hodinách telesnej výchovy.
Opis jednotlivých navrhovaných prvkov:
7.1. Preliezková zostava pre deti predškolského veku:
Ilustračné foto:

Materiálové zloženie:
• Stĺpy z ocele min. 80 x 80 mm
• Oceľová konštrukcia prvku
• Bočnice, zábrany a ostatné prvky vyrobené z polyetylénových HDPE dosiek odolných
voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom.
• Podesty vyrobené z trvácnych, vodeodolných a protišmykových platní na báze HDPE
alebo vzorovaných protišmykových hliníkových platní (nie drevené).
• Všetky skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami.
• Gumené kryty na vrcholoch konštrukcie - stĺpov.
• Výrobky musia spĺňať kritéria EN 1176
• Určené pre vekovú skupinu: 3-8 rokov.
• Ak budú použité - Oceľové laná obalené polypropylénom, spojené trvácnymi plastovými
prvkami.
• Kotvenie do betónových základov.
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Prvok musí obsahovať minimálne:
• Dve platformy (plošiny) v nerovnakej výške, prepojené mostíkom
• Šmýkačku
• Schodíky
• Počítadlo
• Min. 2 ďalšie edukatívne prvky
• Preliezka musí byť dizajnovaná tématicky (napr. loď, raketa, autobus a pod. ...)
Rozmery v cm:
min.
max.
Dĺžka:
400
500
Šírka:
250
350
Výška pádu:
100
Prvok musí byť certifikovaný v zmysle normy EN 1176.
7.2. Vonkajšie fitness prvky pre deti:
Spoločná charakteristika:
- Certifikované podľa EN 16630: 2015
- Oceľová konštrukcia povrchovo upravená práškovou farbou
- Kotvenie do zeme – betónový základ
- Šlapadlá z nerezového plechu
- Sedáky z nerezového plechu, príp. HDPE plastu
- Na každom stroji musí byť označený štítok s návodom na cvičenie
- Farba: zeleno – šedá
A.)
Multifunkčný stroj s rôznymi prvkami na cvičenie, najmenej pre cvičenie 4 detí súčasne:
(bicykel, stepper, precvičovanie nôh, precvičovanie bokov).
Rozmery v cm:
min.
max.
Ilustračné foto:
Dĺžka
270
300
Šírka
100
130
Výška:
130
150

B.)
Stroj na precvičovanie nôh – chôdza – dvojitý. Umožňuje prevádzanie cvikov dvom osobám
súčasne.
Rozmery v cm:
min.
max.
Ilustračné foto:
Dĺžka
180
200
Šírka
40
60
Výška:
140
160
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C.)
Kombinovaný stroj „stepper + bicykel“, na precvičovanie nôh, pre dve osoby.
Rozmery v cm:
min.
max.
Ilustračné foto:
Dĺžka
180
200
Šírka
40
60
Výška:
140
160

D.)
Kombinovaný stroj na precvičovanie bokov a nôh ( tréning na lyžovanie), pre dve osoby.
Rozmery v cm:
min.
max.
Ilustračné foto:
Dĺžka
100
120
Šírka
100
120
Výška:
100
120

E.)
Jazdec – stroj na precvičovanie chrbta a nôh.
Rozmery v cm:
min.
max.
Dĺžka
120
140
Šírka
50
70
Výška:
100
120

Ilustračné foto:
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Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie
zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 14.950,- € bez DPH
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet obstarávania s DPH
v EUR. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej
ponuke. V cene uchádzač zahrnie všetky prípadné náklady spojené so zabezpečením
predmetu obstarávania uvedenej v tejto výzve.
10. Dĺžka trvania zákazky- termín dodania: do 22.08.2018
11. Podmienky účasti:
a) Predloženie cenovej ponuky v zmysle bodu 7. tejto výzvy – Opis predmetu
zákazky a prílohy č. 1 (vyplnená príloha č. 1)
b) Vyplnená príloha č. 2
c) doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby v predmete zákazky.
Všetky uvedené doklady v prípade elektronického predkladania ponuky budú
predložené vo formáte „pdf“.
12. Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
13. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuky sa predkladajú na adresu uvedenú
v bode 1 tejto výzvy a to prostredníctvom pošty, osobne, elektronicky. V prípade
predloženia ponuky v papierovej forme, je potrebné uzatvorenú obálku označiť
„NEOTVÁRAŤ – ,, Súbor hracích prvkov detského ihriska vrátane dopravy
a montáže“ Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Každý uchádzač môže
predložiť iba jednu ponuku.
Ponuky je potrebné doručiť do 03.07.2018 do 12,00 hod.
14. Termín otvárania ponúk: 03.07.2018 o 13,00 hod.
15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.9.2018
16. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania:
Dotácia z Úradu vlády SR (Program podpora rozvoja športu 2018) a vlastné zdroje
verejného obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytne uchádzačovi preddavok ani zálohovú
platbu.
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17. Návrh zmluvy o dielo budeme požadovať len od úspešného uchádzača.
18. Ďalšie informácie :
a) Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie, aby získali všetky
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača.
b) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
c) Všetky výdavky spojené s prípravou ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nevyhovujú najmä finančným predpokladom
a ostatným požiadavkám verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne, alebo inak
neprijateľné. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej cenová ponuka sa bude
nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.
e) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky (v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní). Ceny za vyhotovenie uvádzať v eurách,
vrátane DPH.
19. Príloha č. 1 – Predloženie cenovej ponuky
Príloha č. 2 – identifikačné údaje uchádzača
V Slovenskom Grobe, 12.06.2018

JUDr. Štefan Gašparovič, v.r.
starosta obce
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Príloha č. 1
Dodanie tovaru a služieb
,,Súbor hracích prvkov detského ihriska vrátane dopravy a montáže“
Počet
ks/hod./m,m2
Názov tovaru a služby
Cena bez
Cena s DPH
DPH
1.
Preliezková
zostava
predškolského veku

pre

deti

2. Vonkajší fitness prvok

1 ks

1 ks

Multifunkčný stroj s rôznymi prvkami na cvičenie,
najmenej pre cvičenie 4 detí súčasne (bicykel, stepper,
precvičovanie nôh, precvičovanie bokov)

3. Vonkajší fitness prvok

1 ks

Stroj na precvičovanie nôh – chôdza – dvojitý.
Umožňuje prevádzanie cvikov dvom osobám súčasne.

4. Vonkajší fitness prvok
Kombinovaný stroj „stepper +
precvičovanie nôh, pre dve osoby.

1 ks
bicykel“,

na

5. Vonkajší fitness prvok

1 ks

Kombinovaný stroj na precvičovanie bokov a nôh
(tréning na lyžovanie), pre dve osoby.

6. Vonkajší fitness prvok
Jazdec – stroj na precvičovanie chrbta a nôh.

7. montáž

Cena celkom bez DPH
Cena celkom s DPH
Pečiatka, podpis
Dátum:

1 ks
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Príloha č. 2
Identifikačné údaje uchádzača
,,Súbor hracích prvkov detského ihriska vrátane dopravy a montáže“
Obchodný názov spoločnosti:
Ulica, číslo:
PSČ:
Mesto:
Internetová stránky:
Štatutárny zástupca
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
Všeobecné identifikačné údaje
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
V....................., dňa ..................
............................................
podpis a pečiatka

