Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky: „Detské ihrisko ul. Trnková v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice-Košická Nová Ves, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Milan Lesňák – starosta mestskej časti
IČO: 00690996
DIČ: 2020761556
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lesňák
Telefón/Fax: 0907 316 068
E-mail: starosta@kosickanovaves.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: Detské ihrisko ul. Trnková v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
37535200-9
2. MIESTO POSKYTNUTIA ZÁKAZKY:
Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov detského ihriska.
Bližšie informácie a podrobný popis stavby sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných
podkladov. Pred nacenením je potrebná obhliadka v teréne. Prípadné ďalšie náklady
vyplývajúce z realizácie stavby neuvedené vo výkaze výmere je uchádzač povinný
zohľadniť v ponuke tak, aby predložená ponuka a cena diela zahŕňala kompletnú
realizáciu.
4. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU:
Zmluva o dielo
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5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
Rozdelenie predmetu zákazky sa nepovoľuje. Požaduje sa 1 ucelená ponuka na celý predmet
zákazky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 11 000,- EUR bez DPH
6.1 Cena má byť spracovaná v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade
s prílohami oznámenia o zadávaní zákazky
Príloha č. 1 musí byť položkovite ocenená a je súčasťou ponuky uchádzača
6.2 Cenu je potrebné uvádzať v EUR
6.3 Cenu v cenovej ponuke je potrebné uvádzať bez DPH a s DPH
6.4 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke uchádzača
7. Základné zmluvné podmienky:
Návrh zmluvy o diel bude verejný obstarávateľ požadovať iba od úspešného uchádzača.
8. POSKYTOVANIE VÝZVY:
Netýka sa záujemcov, ktorým bola výzva zaslaná. Výzva je zverejnená na webovom sídle
a úradnej tabuli verejného obstarávateľa. Uchádzači sa do súťaže môžu prihlásiť na základe
jej stiahnutia z webového sídla verejného obstarávateľa.
9. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY:
Do 11. mája 2016 do 16:30
10. POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
Jednoetapový
11. PREDKLADANIE DOKLADOV A PONUKY PRI JEDNOETAPOVOM POSTUPE:
a) Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy, v prípade osobného
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte starostu. V prípade, že uchádzač
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi
b) Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. Obal ponuky
musí obsahovať nasledovné údaje:
1. adresu VO uvedenú v bode č. 1
2. adresu uchádzača a označenie: VO – neotvárať – heslo súťaže „Detské ihrisko“
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12. POŽADOVANÉ DOKLADY A ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) Uchádzač predloží podrobnú kalkuláciu predmetu zákazky podľa Prílohy
č.1
b) Úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, podľa
opisu predmetu zákazky – výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo
živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace. (postačujúci aj aktuálny
výpis z internetu). Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením
Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č.
25/2006 Z. z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov –
fotokópie).
c) Materiál – konštrukcia: Drevo: lepený BSH hranol zo severského smreku,
hĺbkovo impregnovaný, trieda odolnosti 4, podľa EN 350-1,2
d) Náter: vyhovujúci norme STN EN 71-3+A1(94 3094)
e) Materiál výlezných priečnikov, úchytov prvkov, konštrukcie lavičiek a
reťaze: antikorová oceľ (nerez)
f) Materiál spojovací: antikorová oceľ (nerez)
g) Materiál kotviaci: žiarovo zinkované kotvenie
h) Záruka: 5 rokov
i) Certifikáty typu na každý prvok zvlášť: STN EN 1176 1 až 11, vydané
autorizovanou osobou - doloženie certifikátu
j) Certifikácia dodávateľskej firmy: EN ISO 9001:2008 /systém riadenia
kvality/- doloženie certifikátu
k) Certifikát na náter v zmysle špecifikácie - doloženie certifikátu
l) Certifikát na HDPE podľa STN EN 1176.1 - doloženie certifikátu
m) Zoznam realizovaných zákaziek dodávky detských ihrísk dodávateľom za
posledných 5 rokov s hodnotou viac ako 1 000 Euro bez DPH.
13. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných
dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou.
14. ZÁUJEMCA SA MÔŽE OBOZNÁMIŤ S PREDMETOM ZÁKAZKY v sprievode zamestnanca
verejného obstarávateľa
15. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný
formou bezhotovostného platobného styku.
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16. KRITÉRIA HODNOTENIA PONÚK:
1. Kritérium cena :
Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena v € s DPH.
Váha hodnotenia 60%
2. Kritérium funkčná charakteristika :
Kritériom je počet realizácií na Slovensku za posledných 5 rokov meraná
počtom zákazok nad 1 000 Euro bez DPH. Váha hodnotenia 20%. Potrebné
doložiť zoznam s adresou dodania.
3. Kritérium funkčná charakteristika :
Kritériom bude zrelosť na trhu meraná počtom rokov produktu na trhu.
Maximálna hodnota plnenia je 10 rokov. Váha hodnotenia 20%
17. SPÔSOB UPLATNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
C – cena,
FCH1,FCH2 – funkčná charakteristika
Vzorec č. 1: Kritérium cena (C):
ponuka s najnižšou číselnou hodnotou
Čiastkové body za C = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria C
vyhodnocovaná ponuka
Vzorec č. 2: Kritérium funkčná charakteristika (FCH 1): počet realizácii
vyhodnocovaná ponuka
Čiastkové body za FCH1 = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria FCH1
ponuka s najvyššou číselnou hodnotou
Vzorec č. 3: Kritérium funkčná charakteristika (FCH 2): zrelosť na trhu
vyhodnocovaná ponuka
Čiastkové body za FCH 2 = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria FCH2
ponuka s najvyššou číselnou hodnotou
Vzorec č. 4: Celkový súčet
Celkový počet bodov = čiastkové body za C + čiastkové body za FCH 1+ čiastkové body za
FCH 2
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18. ĎALŠIE PODMIENKY:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo ak
budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu
odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho
uchádzača v poradí.
Vypracoval: Ing. Milan Lesňák
Dňa: 04.05.2016

____________________________
Ing. Milan Lesňák
Starosta
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