Mesto Bytča
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky :
„Detské ihrisko Mikšová“
Predmet zákazky : Detské ihrisko Mikšová - Stavebné práce, tovar, iné ako bežné dostupné
na trhu.
Hlavný kód CPV: 45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská, 37535200-9 -

Zariadenie ihrísk.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča
IČO: 00 321 192
IČ DPH: nie je platcom
Tel.: 041 507 39 14
Fax : 041/ 507 39 12
Stránkové hodiny : 08:00 – 11:30 hod., 12:00 – 14:00 hod.
Kontaktná osoba : vo veciach technických a obhliadka – Ing. Jozef Drgoňa, 041 507 39 27
E-mail: region@bytca.sk
Kontaktná osoba : vo veci verejného obstarávania – Ing. Dušan Beníček, 041 507 39 14
E-mail: aukcie@bytca.sk
Internetová stránka: www.bytca.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese (URL): https://www.bytca.sk
2. Typ zmluvného vz ahu : Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník
3. Miesto a lehota dodania zákazky : Mesto Bytča, mestská časť Mikšová, pozemok parc. CKN č.
97/2, v k. ú. Mikšová, do 30.11.2019.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je vybudovanie (zhotovenie) detského ihriska v meste Bytča, v mestskej časti
Mikšová, na pozemku parc. CKN č. 97/2, v k. ú. Mikšová, na základe architektonickej štúdie pre realizáciu
diela (ARCHITEKTISKA, s.r.o., Martin). Dĺžka trvania zákazky : do 30.11.2019.
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.
Celkovo sú v zmysle architektonickej štúdie navrhnuté dole uvedené herné prvky:
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č1. KOMBINOVANÁ ZOSTAVA S LEZECKÝMI STENAMI,TYČOU NA ŠPLHANIE, POČÍTADLOM,
PRELIEZACÍM TUNELOM, 2 ŠMÝKAČKAMI A 2 VISIACIMI HOJDAČKAMI,GUMENNÁ DOPADOVÁ
PLOCHA, Dopadová plocha, výška – viď. v Technickom liste, stojky v zmysle výzvy – profilovaný
lepený drevený hranol trojvrstvový 12x12cm, komplet popis v Technickom liste, príloha tejto
výzvy, možný ekvivalent (+/- 5% z celkových rozmerov prvku aj ochrannej zóny) Dopadová
plocha v zmysle normy STN EN 1177

-

č2. PRUŽINOVÁ HOJDAČKA PRE 2 DETI, Dopadová plocha, výška – viď. v Technickom liste,
komplet popis v Technickom liste. Možný ekvivalent (+/- 5% z celkových rozmerov prvku aj
ochrannej zóny) Dopadová plocha v zmysle normy STN EN 1177

-

Č3. PRUŽINOVÁ HOJDAČKA , Dopadová plocha, výška – viď. v Technickom liste, komplet popis v
Technickom liste. Možný ekvivalent (+/- 5% z celkových rozmerov prvku aj ochrannej zóny)
Dopadová plocha v zmysle normy STN EN 1177

-

Č4. VISIACA HOJDAČKA - SEDÁK HNIEZDO, GUMENNÁ DOPADOVÁ PLOCHA, Dopadová plocha,
výška – viď. v Technickom liste, Stojky v zmysle výzvy – Konštrukčná oceľ o rozmeroch
80x80x3mm , komplet popis v Technickom liste, príloha tejto výzvy, možný ekvivalent (+/- 5% z
celkových rozmerov prvku aj ochrannej zóny) Dopadová plocha v zmysle normy STN EN 1177

-

Č5. Pieskovisko bez prekrytia o rozmeroch 2x2m, komplet popis v Technickom liste. Možný
ekvivalent (+/- 5% z celkových rozmerov prvku aj ochrannej zóny) Dopadová plocha v zmysle
normy STN EN 1177
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 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 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 1.
-

5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
-

Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
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poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa §32, ods. 1, písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný do
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke.
Uchádzač predloží cenovú ponuku v mene euro bez DPH a vrátane DPH za predmet zákazky viď
Príloha č. 1 tejto výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho
dodávateľa na realizáciu diela. Uchádzač upozorní verejného obstarávateľa na skutočnosť, že je
alebo nie je platcom DPH.
V prípade, že 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 a ponúkne najnižšiu cenu za dodanie
predmetu zákazky, bude vyzvaný aby do 3 pracovných dní pred podpisom zmluvy o dielo 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

Výsledná cena bude určená nasledovne :
Celková cena dodania predmetu zákazky :
Cena bez DPH :
Cena s DPH :
Obsah cenovej ponuky
 doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať služby, práce a dodania tovarov
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania.
 čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ vykoná práce na predmete zákazky v súlade s požiadavkami
objednávateľa a v súlade s európskymi normami EU-STN EN 1176 , 1177 a 16630, zaobstará
a odovzdá objednávateľovi potrebné atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných
výrobkov

 vyplnenú a podpísanú ponuku uchádzača - Príloha č: 1 tejto Výzvy
 príloha č. 2 tejto Výzvy - podpísaná a doplnená zmluva o dielo v 4 vyhotoveniach, podpísaná
osobou oprávnenou konať v mene a na účet uchádzača
 Príloha č. 3 tejto Výzvy - použité materiály na výrobu detského ihriska, vyplnená a podpísaná
 Príloha č. 4 tejto Výzvy - doplnený a podpísaný výkaz výmer (rozpočet diela)
6.Rozdelenie predmetu zákazky na časti :
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky
7. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa
8. Kritéria hodnotenia ponúk:
Por.č..
1
Kritérium na vyhodnotenie
Cena s DPH/cena celkom*
* cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH

Váha
100%

8.1. Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako
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podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
[(cenamin/cenanavrh)* (bodymax)]
cenamin- najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená v EUR,
cenanavr- príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej

ponuky, vyjadrená v EUR,

bodymax- maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium „najnižšia cena“.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky :
a) Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk - dňa 11.09.2019, do 09.00 hod..
b) Doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou, alebo osobne
na poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy
c) V prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne, je potrebné ponuku doručiť v zalepenej
obálke na ktorej musí byť uvedené :
- Názov a adresa verejného obstarávateľa
- Obchodné meno a adresa uchádzača
- „DETSKÉ IHRISKO MIKŠOVÁ“ – NEOTVÁRA
10. Predpokladaná hodnota zákazky : 17 177,90 € bez DPH.
11. Podmienky financovania :
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bez
hotovostného platobného styku, na základe faktúry v lehote splatnosti 14 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia. Predmet zákazky bude financovaný z pridelenej dotácie z Úradu vlády SR a z rozpočtu
verejného obstarávateľa.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky v znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka
bude vyššia ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako
aj v zmysle § 57, ods. 1 a 2, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Prílohy :
- Príloha
- Príloha
- Príloha
- Príloha
- Príloha

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5

k
k
k
k
k

výzve
výzve
výzve
výzve
výzve

:
:
:
:
:

Ponuka uchádzača
Návrh zmluvy o dielo
Použité materiály na výrobu detského ihriska
Výkaz výmer
Architektonická štúdia pre realizáciu diela (ARCHITEKTISKA s.r.o.,Martin)

V Bytči, dňa : 21.8.2019

Ing. Miroslav Minárčik
primátor Mesta Bytča
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