Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Spišská Stará Ves
Ulica, číslo: Štúrova 228/109,061 01 Spišská Stará Ves
PSČ, Obec: 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 00 326 526
Telefón: 052/418 0411
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Agnesa Dlhá
Telefón: 052/418 0411
e-mail: sekretar@spisskastaraves.sk
Vo veciach technických: Ing. Ján Kurňava
Telefón: 0910 253 979
E -mail: mesto@spisskastaraves.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Detské ihrisko v rámci implementácie projektu „Výstavba detského ihriska v meste Spišská
Stará Ves“
3. Druh zákazky:
Stavebné práce
4. Typ zmluvy
Kúpna zmluva v zmysle Obchodného zákonníka,
5. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Spišská Stará
Ves na sídlisku Magura. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený
podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia v lehote, kvalite a rozsahu podľa
dohodnutých zmluvných podmienok. Všetky prvky detského ihriska musia spĺňať podmienky
certifikácie STN EN 1176 a STN EN 1177.
6. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV:
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 Zariadenie ihrísk
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Dodanie nového, nepoužitého tovaru v zmysle špecifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy vrátane
dopravy.
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.

10. Predpokladaná hodnota zákazky:
9 500 EUR bez DPH
11. Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie dodávky:
najneskôr do 31.09.2018
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z poskytnutej dotácie úradu
vlády Slovenskej republiky, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018.
Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom.
Realizácia zákazky je podmienená získaním vyššie uvedenej dotácie. V prípade, že verejný
obstarávateľ tieto finančné zdroje nezíska, kúpna zmluva nenadobudne účinnosť a verejný
obstarávateľ ju zruší, o čom bude úspešného uchádzača písomne informovať.
Preddavok alebo záloha sa neposkytuje.

Podrobné vymedzenie kúpnej ceny a platobných podmienok sú uvedené
v čl. II. Kúpnej zmluvy.
13. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke
14. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie
- doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia –
- § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo
poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom registra na www.orsr.sk alebo
www.zrsr.sk (a pod.) alebo zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie.
V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom
preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
Ostatné
- vyplnená príloha č. 1
- vyplnená príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
- návrh Kúpnej zmluvy doplnený požadovanými údajmi a podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača – príloha č. 3
15. Lehota na predkladanie ponúk:
03. 08. 2018 do 10.00 hod
Doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v uzatvorenom obale s
označením: „Cenová ponuka Detské ihrisko – NEOTVÁRAŤ.“
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená.

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je cena: najnižšia cena celkom vrátane DPH
17. Termín otvárania ponúk:
03.08.2018 o 14.00 hod
18. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2018
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti
podľa § 57 ods. 2 zákona.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na
predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými
oprávnenými osobami.

Peter Minčík
zástuca primátora
Prílohy
príloha č.1 – Špecifikácia položiek zákazky
príloha č.2 – Návrh na plnenie kritérií
príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo

