Výzva na predkladanie cenových ponúk
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 Malá Bytča na pozemku parcela CKN č. 11 k.ú. Malá Bytča“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Bytča
Sídlo:
Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta
IČO:
00 321 192
Tel.:
041/507 39 23
Kontaktná osoba na proces VO: Mgr. Vladislav Pavelčík, č.tel.: 0902 135 368
e-mail:
vladislav.pavelcik@bytca.sk
webové sídlo:
www.bytca.sk
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL): www.bytca.sk
3. Názov predmetu zákazky, typ zákazky: „Detské ihrisko Malá Bytča na pozemku parcela
CKN č. 11 k.ú. Malá Bytča, stavebné práce.“
4. Stručný opis a minimálne technické špecifikácie: Predmetom zákazky je výstavba
detského ihriska, bližší popis herných prvkov vrátane materiálovej špecifikácie, grafického
zobrazenia a rozmerov je uvedený v priloženej technickej špecifikácii.
Technické parametre:
- Herné prvky detského ihriska musia byť certifikované podľa STN EN1176
- Dopadová plocha musí byť v zmysle STN EN 1177
- Detské ihrisko musí byť bezúdržbové
- Požadovaná minimálna záruka na herné prvky detského ihriska je 60 mesiacov
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 000 €
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
7. Dĺžka trvania zákazky: Do 30.11.2020
8. Variantné riešenie: Nepovoľuje sa
9. Podmienky účasti:
- Identifikačné údaje o uchádzačovi (názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca),
- Výkaz výmer (Príloha č. 1) vypracovaný v súlade s technickou
špecifikáciou (Príloha č. 2),
- Podpísaný návrh Zmluvy o Dielo (Príloha č. 3),
- Vypracovaný Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 4),
- Technické listy k jednotlivým herným prvkom detského ihriska s uvedením grafického
vizuálu prvku, materiálovej špecifikácie, rozmerov,
- Certifikáty k jednotlivým herným prvkom detského ihriska v zmysle STN EN 1176.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača, aby najneskôr do 3
(troch) pracovných dní odo dňa oznámenia výsledku verejného obstarávania predložil vzorky
technických prvkov z požadovaných zariadení, a to nasledovné:
1. Hliníkové spojky (vajíčka) na spojoch lán,
2. Vzorka lana o dĺžke min. 20 cm,
3. Hliníkové T – spojky na lana – ukončovací diel,
4. Pohyblivý liatinový kĺb v tvare U – spojene lana a zostavy,
5. Vzorka HDPE plastu,
6. Fotografia podesty preukazujúca šírku podesty minimálne 950 mm – rozmer +/- 5%
z rozmeru prvku.
7.Vzorku lezeckého kameňa
8. Vzorku umelého trávnika o minimálnom rozmere 20x20 cm
10. Požiadavky na predmet zákazky:
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v
súlade s STN EN 1177 STN EN1176
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177
- záruka 60 mesiacov
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 23.10. 2020 do 14:00
Miesto predkladania ponúk:
a) Poštou, kuriérom, prípadne osobne na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Bytča,
Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča. Dokumenty požadujeme vložiť do uzavretej obálky
s jasným označením odosielateľa a adresáta a viditeľným označením hesla: „Súťaž – Detské
ihrisko Malá Bytča – NEOTVÁRAŤ“
b) elektronicky e-mailom na adresu vladislav.pavelcik@bytca.sk s predmetom správy „Súťaž
– Detské ihrisko Malá Bytča – NEOTVÁRAŤ“
c) lehota viazanosti ponúk do 31.12.2020
12. Termín otvárania ponúk: 23.10.2020 o 14:30
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková
cena na celý predmet zákazky.
14. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá
s úspešným uchádzačom podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov.
15. Financovanie zákazky: Predmet zákazky je realizovaný z vlastných zdrojov mesta
Bytča.
16. Záverečné ustanovenia:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka,
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného
obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania,
- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické
špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy,
európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné
technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také
neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa
uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov,
aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Príloha č. 1 Výkaz Výmer
Príloha č. 2 Technická špecifikácia
Príloha č. 3 Zmluva o dielo
Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií
V Bytči, dňa 15.10.2020
.....................................................
Vyhotovil: Mgr. Vladislav Pavelčík

......................................
Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta Bytča

