VÝZVA
na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

N á z o v:
S í d l o:
Štatutárny orgán:
IČO:

Obec Kostolná pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji 59 , 903 01 Senec
Ing. Igor Šillo – starosta
00306037

Kontaktná osoba:
Kontaktné miesto:
Telefón:
E-mail:
Webové sídlo:

RNDr. Ján Miško – zástupca starostu
Obec Kostolná pri Dunaji , Obecný úrad Kostolná pri Dunaji
59 , 903 01 Senec
0903 826 903
kostolnapd@gmail.com
www.kostolnapridunaji.sk

Kontaktná osoba/miesto pre informácie k procesu verej. obstarávania:
Obchodné meno:
EURO tender SK, s.r.o.
Sídlo:
Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín - konateľ
Telefón:
+421 908 772 640
e-mail:
info@eurotender.sk
2.

Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko

3.
4.

Druh zákazky: stavebné práce
Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5.

Opis predmetu zákazky:

Projekt detského ihriska rieši návrh umiestnenia hracích zostáv na existujúcom detskom
ihrisku, resp. na vyčlenenej ploche, kde sú už umiestnené podobné hracie prvky v Kostolnej
pri Dunaji, č.p. 68/1, k.ú. Kostolná pri Dunaji. Účelom predmetných doplnkov je zvýšenie
úrovne detského ihriska a rozšírenie hracích prvkov pre menších obyvateľov obce Kostolná pri
Dunaji. Plocha sa nachádza na verejne prístupnom mieste za obecným úradom.
Navrhované hracie zostavy:
1. Veľký kolotoč
2. Malý gymnastický prvok (trojhrazda)
3. Zostava – Hracia veža
4. Pružinová hojdačka (pes)
5. Pružinová dvojhojdačka (kôň)
Presnú montáž určí výrobca hracích prvkov, ktorý musí spĺňať všetky platné normy STN EN v
rámci detských ihrísk. Za správnu realizáciu a technické vyhotovenie jednotlivých hracích
zostáv bude zodpovedný dodávateľ predmetných prvkov. Podrobnejšie viď výkresovú časť
projektovej dokumentácie v Prílohe č. 2.
Ak sa projektová dokumentácia alebo zadávacie dokumenty odvolávajú na konkrétny názov,
značku, typ platí odkaz „alebo ekvivalentný“. Navrhnutý ekvivalent však musí spĺňať min. rovnaké

vlastnosti zadefinované v PD a musí zodpovedať príslušným stavebným normám pre ktoré je
určené jeho použitie. Uchádzač môže ponúknuť predmet plnenia zákazky aj s lepšími technickými,
funkčnými alebo výkonnostnými charakteristikami.
Znázornené hracie prvky na obrázkoch v projektovej dokumentácii slúžia pre ilustráciu tvarového
vyhotovenia. Uchádzač môže ponúknuť obdobné prvky aké sú v PD, ktoré spĺňajú zadefinované
technické špecifikácie alebo lepšie, pričom tvar musí zodpovedať názvu prvku (pes, kôň a pod.).
Pripúšťa sa aj plošná, resp. rozmerová tolerancia základných rozmerov prvku uvedených
v tabuľke v súbore Štúdia ihrisko – hracie prvky do +/- 30% pri zachovaní stanovených funkčných
charakteristík a ostatných požiadaviek v PD.
Vyhotovenie detského ihriska musí byť v súlade so Zákonom č. 371/2019 Z. z. o základných
požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ostatné podrobné informácie a opis predmetu zákazky viď
v Prílohe č.2 – Projektová
dokumentácia. Spracovateľ PD je Ladislav Varjú - CROW-LINE, Mierová 950/8, Jelka.
Výkaz výmer je uvedený vo Formulári cenovej ponuky, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy, ktorý
treba naceniť do ponuky.
6.
7.

Hlavný slovník obstarávania: CPV 45000000-7, 37535200-9
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 391,80 EUR bez DPH

8.

Miesto uskutočnenia prác: Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad, parcela podľa
situácie v PD.
Obhliadka miesta je možná s ver. obstarávateľom 10.7. a 13.7 na základe predchádzajúcej
tel. alebo e-mailovej žiadosti. Miesto realizácie je aj verejne prístupné.

9.

Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

10.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

11.

Termín uskutočnenia prác: do 60 dní od odovzdania staveniska.

12.

Lehota na predloženie ponúk: do 17.07.2020, do 12:00 hod.

13.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Kostolná pri Dunaji, Obecný úrad
Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Senec, alebo e-mailom na: kostolnapd@gmail.com,
alternatívny email je : info@eurotender.sk.

14.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Pre iný jazyk sa
požaduje predložiť úradný preklad, postačí kópia resp. sken.

15.

Miesto, dátum a čas otvárania ponúk: Obec Kostolná pri Dunaji , Obecný úrad Kostolná
pri Dunaji 59 , 903 01 Senec, dňa 17.07.2020, do 12:30 hod. Na otváraní sa môžu zúčastniť
oprávnené osoby za uchádzačov, ktorí predožili ponuky, pričom v prípade zastúpenia na
základe plnej moci sa predloží orgiginál alebo úradne overená kópia plnej moci.

16.

Podmienky účasti uchádzačov
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. f). Ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.
1. § 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce predmetu
zákazky. Uvedené overí verejný obstarávateľ z verejných registrov.
2. § 32 ods. 1 písm. f) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Uvedené overí verejný obstarávateľ z verejných registrov.
3. Nesmie u uchádzača existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
Konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
Uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania.

Za nesplnenie podmienok účasti bude uchádzač vylúčený!
17.

Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky, obchodné a dodacie podmienky
a) uchádzač predloží cenovú ponuku, kde celková cena bude vypracovaná v EUR s DPH za
predmet zákazky v súlade s bodom 5 tejto výzvy a bude zahŕňať všetky náklady s
predmetom plnenia ak nie je uvedené inak.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
- cena v eurách bez DPH
- sadzba DPH v % a výška DPH v eurách
- cena celkom v eurách vrátane DPH
Posudzovaná bude celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač
platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke. Zaokrúhľovanie celkových
položkových cien bude na 2 desatinné miesta.
b) Ak sa ponuka predkladá listinne je potrebné ju predložiť v písomnej podobe a doručiť
prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne na adresu obecného úradu alebo e-mailom na:
kostolnapd@gmail.com , prípadne na: info@eurotender.sk, najneskôr do uplynutia lehoty
stanovenej v bode 12 tejto výzvy. Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom
uzatvorenom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý musí byť označený údajmi:
1. Adresa verejného obstarávateľa
2. Adresa uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)
3. Označenie:
„Súťaž– neotvárať“
Heslo: „Detské ihrisko KPD“
V prípade zaslania ponuky e-mailom, tak treba ponuku zaslať na adresu:
kostolnapd@gmail.com, alternatívny email je: info@eurotender.sk. Max veľkosť správy
zasielajte do 6 Mb, v prípade väčšej správy treba rozdeliť na viac e-mailov a do správy
uviesť 1., 2. resp. 3 časť ponuky a pod. Odporúčame si telefonicky overiť doručenie
danej správy.
c) Obchodné a dodacie podmienky viď v návrhu ZoD , ktorá je v Prílohe č.3 Návrh Zmluva o
dielo.

18.

OBSAH PONUKY:
a) Cenová ponuka za predmet zákazky spracovaná podľa bodu 5 v súlade s bodom 17 tejto
výzvy podľa vzorového formulára v Prílohe č.1 – Formulár cenovej ponuky (Výkaz výmer).
Dokument formuláru môže byť vhodne upravený pri zachovaní uvedeného min. obsahu.
Doklad bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Postačí aj kópia uvedeného
dokladu alebo sken v pdf., resp. jpg.
b) Katalógové listy/prospektové materiály prvkov detských ihrísk. Postačí aj kópia
uvedeného dokladu alebo sken v pdf. , resp. jpg.
c) Doklady preukazujúce, že navrhnuté prvky detských ihrísk spĺňajú požiadavky Nariadenia
vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Prípadne atesty/certifikáty
od prvkov detských ihrísk, že zodpovedajú norme na detské ihriská podľa projektovej
dokumentácie. Postačí aj kópia uvedeného dokladu alebo sken v pdf., resp. jpg.

19.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena (celková cena za predmet zákazky v
EUR s DPH).

20. Spôsob vyhodnotenia súťaže
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí
predložili ponuku.
21.

Ďalšie informácie

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postup obstarávania zrušiť, v prípade zmeny okolností
za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo iných odôvodnených prípadoch s uvedením
dôvodu a oboznámením uchádzačov. V prípade ak nebude predložených viac ako 2 ponuky môže
sa VO rozhodnúť či vyhlásené verejné obstarávanie nezruší.
b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 2 prac. dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu pre verejné
obstarávanie v úvode výzvy. Zodpovedané budú najneskôr do 2 prac. dní odo dňa prijatia.
Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu, resp. doplnenie informácií uvedených v tejto
výzve najneskôr 2 prac. dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) a informovať
uchádzačov.
d) Verejný obstarávateľ v prípade nejasností v cenových ponukách môže požiadať o vysvetlenie,
resp. doplnenie ponúk. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie, resp. doplnenie do 2 prac. dní odo
dňa doručenia požiadavky ak ver. obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu v žiadosti.
Vysvetlením ponuky nemôže prísť k jej zmene . Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní. Verejný obstarávateľ vylúči z hodnotiaceho procesu ponuky
uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky.
Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.
e) Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 5 pracovných dní odo dňa
ukončenia vyhodnotenia ponúk.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré presiahnu predpokladanú
hodnotu zákazky o viac ako 20%.
g) Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
h) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do
vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo
výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predloženie
cenovej ponuky a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky. V
prípade úmyselného poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácii bude ponuka
vylúčená. Ak uchádzač nedoručí v stanovenej lehote vysvetlenie, resp. doplnenie bude vylúčený
z verejného obstarávania aj v takomto prípade. Z verejného obstarávania bude vylúčená ponuka,
ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.
i) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 60 kalendárnych dní odo dňa, kedy
uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. pri vysvetľovaní ponuky
a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená.
j) V prípade zaslania elektronickej pošty je počítanie lehôt od preukázateľného doručenia správy a
nie čas prečítania správy.
k) Úspešný uchádzač doručí do 5 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia /informácie o prijatí
ponuky podpísaný návrh zmluvy o dielo vrátane príloh v požadovanom počte 4 ks. V prípade ak
úspešný uchádzač nedoručí návrh zmluvy v súlade s uvedenými podmienkami bude sa to
považovať za neposkytnutie súčinnosti a vyzvaný na podpis zmluvy bude druhý v poradí atď..
Uvedené pravidlo v predchádzajúcej vete bude platiť na všetkých vyzvaných na súčinnosť
rovnako. Uvedenému uchádzačovi sa oznámi, že neposkytol súčinnosť v danej lehote podľa
požiadaviek a preto s ním nebude uzavretá zmluva.
l) Predmet zákazky má byť spolufinancovaný z prostriedkov Úradu vlády SR z dotačného programu
Podpora rozvoja športu. V prípade ak budú zistené nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré

by mali za následok finančné korekcie, vyhradzujeme si právo zrušiť a zopakovať verejné
obstarávanie ak ešte neprišlo k podpisu zmluvy zo strany verejného obstarávateľa.

V Kostolnej pri Dunaji dňa 8.7.2020
Ing. Igor Šillo v.r.
...........................
Ing. Igor Šillo
starosta
Obec Kostolná pri Dunaji

Prílohy:
1. Formulár cenovej ponuky (Výkaz výmer),
2.Projektová dokumentácia
3.Návrh Zmluva o dielo

