Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky
„Športový areál Janotová - vytvorenie oddychovej zóny pre deti“
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Obec Radôstka
Adresa: Radôstka č. 51, 023 04 Stará Bystrica
IČO: 00314226
Zastúpená: Jaroslavom Fekulom, starostom obce
Kontakt: +421 41 439 51 29
Mobil: +421 905 883300
Web:
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Jaroslav Fekula
Mobil:
+421 095 883300
e-mail: ou_radostka@stonline.sk

www.radostka.sk,

2. Predmet zákazky:
Športový areál Janotová – vytvorenie oddychovej zóny pre deti - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon).

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú:
1 ks herná zostava
Rozmery /dxšxv/ : 6,5 x 4 x 5 m
(v zmysle priloženého obrázku produktu)
1 ks preliezačka
Rozmery /dxšxv/ : 2,5 x 1,5 x 1 m
(v zmysle priloženého obrázku produktu)
1 ks pieskovisko
Rozmery /dxšxv/ : 2 x2 x 0,18 m
(v zmysle priloženého obrázku produktu)
1 ks pružinová hojdačka
Rozmery /dxšxv/ : 0,5 x 0,2 x 0,8 m
(v zmysle priloženého obrázku produktu)
1 ks set stôl s lavicami
Výška konštrukcie:
cca 110 cm
Priestor pre osadenie vrátane ochrannej zóny: cca 505 x 350 cm
(v zmysle priloženého obrázku produktu)

Produkty požadujeme vyrobiť z jadrového agátového dreva a nerezového materiálu, vnútorná
a povrchová úprava neškolivými prípravkami,
4. Cena a spôsob určenia ceny:
Kritériom výberu uchádzača je najnižšia cena za celý predmet zákazky (výroba, doprava na miesto
osadenia a samotné osadenie).
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná
zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky je stanovená ako
cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
Cenu požadujeme vypracovať kompletne v zmysle opisu predmetu zákazky (bod č. 3) vrátane
dodania informačnej tabule s prevádzkovým poriadkom, výkopových prác, betonáže a samotnej
montáže.

5. Podmienky financovania:
Splatnosť faktúr je 15 dní. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok. Dohodnutú cenu za
predmet zákazky vrátane DPH bude verejný obstarávateľ uhrádzať dodávateľovi až po ukončení realizácie
na základe potvrdených odovzdávajúcich protokolov a predložených faktúr.
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje: 12 800,- Eur bez DPH
Do finančného limitu pre zákazky na obstaranie tovarov/služieb podľa §9 ods. 9 Zákona o verejnom
obstarávaní (do 20 000,- EUR bez DPH).

7. Obdobie trvania zmluvy:
Zákazku požadujeme zrealizovať do 30. júna 2016.
Miesto plnenia zmluvy: Obec Radôstka, miestna časť Janotová.

8. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:
Uchádzač predloží vo forme neoverenej kópie potvrdenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky (neoverená kópia výpisu z
obchodného, živnostenského alebo iného registra).

9. Lehota na predkladanie ponúk do:
30. mája 2016 do 11:00 hod.
Miesto:

adresa uvedená v bode (1)

Spôsob:
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom, osobne alebo elektronicky. Pri
osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí
obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia.
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie
„Športový areál Janotová – vytvorenie oddychovej zóny pre deti““ – Neotvárať“. V prípade
neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.
Elektronické predloženie ponuky na adresu: ou_radostka@stonline.sk.
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
Pod predložením ponuky sa rozumie jej prijatie v podateľni verejného obstarávateľa do určenej lehoty.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

10.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie
ponúk na adresu obstarávateľa.

11.

Vyhodnotenie ponúk:

30. mája 2016 o 11:30 hod.
Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ponuky.

12.

Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena. Úspešným uchádzačom sa stane
uchádzač, ktorý splní všetky stanovené podmienky a požiadavky zadané verejným obstarávateľom,
a ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu, ak nastanú
okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať a rovnako zrušiť použitý postup
zadávania zákazky ak všetky ponuky presiahnu finančný limit určený verejným obstarávateľom.

V Radôstke, dňa 24. 05. 2016

Jaroslav Fekula, starosta obce

