Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :
Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo :
Obecný úrad, Hlavná 33,082 56 Pečovská Nová Ves
IČO :
00327590
DIČ:
2020711660
Štatutárny zástupca: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Kontaktná osoba :
Ing. Alena Nalevanková
Tel.:
051/4583177
E-mail:
urad@pecovska.sk
Webové sídlo (internetová adresa) : www.pecovska.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): http://www.pecovska.sk/
Názov predmetu zákazky:

Pre radosť detí z pohybu

Hlavný kód CPV: 45236210-5 – Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 – Zariadenie ihrísk
Druh zákazky: dodanie tovaru s montážou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní.
Stručný opis : Predmetom zákazky je kompletná dodávka, montáž a osadenie prvkov.
Technické požiadavky :
-

Certifikované detské herné prvky musia spĺňať podmienky normy STN EN 1176.
Záruka min. 5 rokov . V rámci záruky je potrebné vykonávať revízie 1 krát ročne
(základný servis).
Prvky detského ihriska „antivandal“ .
Antikorózne ošetrené prvky detského ihriska.
Bezúdržbové materiály (hliník a termoplast) alebo ekvivalent.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je vymedzená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 11.916,61 bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v Eur
s DPH.
Dĺžka trvania zákazky: dodacia lehota do 21 dní od podpisu a zverejnenia zmluvy.

Podmienky účasti:
a) Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a
priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ
DPH, tel. číslo a emailovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby
oprávnenej konať za uchádzača.
b) Nacenenie výkazu výmer - cenová ponuka, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na
dodanie požadovanej služby s uvedením celkovej ponúkanej ceny za poskytnutie celého
predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH. Cenová ponuka musí byť odtlačená
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.
c) Víťazný uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
ZVO) , že „ je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo
poskytovať službu „.
Splnenie podmienky účasti preukáže víťazný uchádzač :
- predložením úradne neoverenej kópie :
o
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra
alebo
o
výpisu z obchodného registra.
- predložením referencie na dodanie relevantného predmetu zákazky min. v sume
50.000,- € za posledných 12 mesiacov.
d) Víťazný uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej
a odbornej spôsobilosti podľa §34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO „certifikátmi alebo
potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo
technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo
určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu s normami STN EN 1176.“
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: 26.06.2018 do 12:00 hod.
a) Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi elektronicky na adresu
urad@pecovska.sk , poštou alebo osobne s označením : „ Detské ihrisko –
neotvárať“ na adresu Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56
Pečovská Nová Ves .
b) Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ vyžadovať
len od úspešného uchádzača. Predpokladaný termín podpisu Zmluvy o dielo bude do
5 dní po úspešnom ukončení kontroly zo strany riadiaceho orgánu.
Termín otvárania ponúk: 26.06.2018 o 13:00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.8.2018

V Pečovskej Novej Vsi, 5.6.2018
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

