Obec Nána
Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
Výzva na predkladanie ponúk
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Výstavba detského ihriska v obci Nána“
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Nána
Sídlo:
Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
Štatutárny zástupca:
Dezider Molnár - starosta obce
IČO:
00 800 279
DIČ:
2021074176
Tel.:
+421 905 827 398
E-mail:
sekretariat@obecnana.sk
Internetová stránka:
http://www.obecnana.sk
Kontaktné miesto a kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno, priezvisko:
Dezider Molnár - starosta obce
Kontaktná adresa:
Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
Mobil:
+421 905 827 398
e-mail:
sekretariat@obecnana.sk
1. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či bez
poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.obecnana.sk/-uradna-tabula

2. Názov predmetu zákazky:

„Výstavba detského ihriska v obci Nána“

3. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
CPV kód: 37535200-9 Zariadenie ihrísk
Druh zákazky: Tovary
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Nána
Stručný opis:
Detské ihrisko sa bude nachádzať v obci Nána. Predmetom zákazky je vybudovanie
detského ihriska v obci Nána, v kat. území Nána na parc. reg. „C“ č. 813. Detské ihrisko
je zostavené z jednotlivých herných prvkov, zostáv pre inkluzívnu hru. 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. Všetky herné prvky sú konštruované
v súlade s normami STN EN 1176 a STN EN 1177, ktoré stanovujú podmienky pre
konštrukciu zariadení detských ihrísk a ich jednotlivých prvkov s ohľadom na bezpečnú
prevádzku a zníženie rizika vzniku poranenia vážneho charakteru. Všetky herné prvky sú
zhotovené s ohľadom na dlhodobú životnosť.
V rámci výstavby detského ihriska v obci Nána sú navrhnuté nasledovné prvky:
1. Lanová pyramída s 8-mi napínacími zámkami a jedným lanovým podlažím - 1 ks
2. Hojdačka reťazová, dvojmiestna - 1 ks
3. Hojdačka na pružine - 1 ks
4. Ostatné súvisiace práce s osadením vybavenia detského ihriska
a) doprava prvkov na miesto realizácie detského ihriska
b) montáž prvkov, kotvenie prvkov a ostatné súvisiace práce s osadením
vybavenia detského ihriska
Podrobná technická špecifikácia jednotlivých herných prvkov vrátane ostatných
súvisiacich prác s osadením vybavenia detského ihriska t.j. doprava, montáž prvkov,
kotvenie prvkov detského ihriska je definovaná v súťažných podkladoch v Prílohe č. 1
návrhu Zmluvy o dielo, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ umožňuje dodávateľom predloženie cenovej ponuky s
ekvivalentnými parametrami, t.j. porovnateľnými respektíve lepšími, ako je uvedené v
technickej špecifikácii. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 212,67 EUR bez DPH
5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH pre celý predmet
zákazky
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná cena celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v predloženej ponuke –
v návrhu zmluvy o dielo uvedie, že nie je platcom DPH.
6. Dĺžka trvania zákazky: 30 dní odo dňa doručenia jednostrannej písomnej objednávky
Objednávateľa Zhotoviteľovi.

7. Podmienky účasti:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32
ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o ZVO a preukázať ich splnenie
predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar zodpovedajúci predmetu
zákazky:
1. právnická osoba preukazuje podmienku účasti predložením výpisu z
obchodného registra,
2. fyzická osoba preukazuje podmienku účasti predložením výpisu zo
živnostenského registra.
Verejný obstarávateľ akceptuje aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk
alebo www.zrsr.sk
b) Uchádzač predloží Prílohu č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritérií - v €
(eurách) bez DPH a vrátane DPH na predmet zákazky, vyplnenú a podpísanú
štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrenú pečiatkou (ak je relevantné).
c) Uchádzač predloží Prílohu č. 2 tejto výzvy– Čestné vyhlásenie uchádzača podľa §
32 ods.1 písm. f), vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrenú
pečiatkou (ak je relevantné).
d) Vyplnený a štatutárnym zástupcom podpísaný návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 3
tejto výzvy) vrátane jej príloh – 1 originál v tlačenej podobe.
V prípade zastúpenia štatutárneho zástupcu splnomocnenou osobou je potrebné predložiť
originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia.
8. Požiadavky na predmet zákazky:
Požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o dielo, ktorá je
prílohou tejto výzvy.
9. Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2019 do 16:00hod.
10. Termín otvárania ponúk: 17.09.2019 o 10:00hod.
Miesto predloženia / doručenia ponuky:
Obecný úrad Nána
Madáchova 2532/32
943 60 Nána
Spôsob predloženia ponuky:
Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej (listinnej) podobe v slovenskom jazyku.
Ponuku možno predložiť poštou, kuriérom alebo osobne na vyššie uvedenú adresu.
Na obálke musí byť jednoznačne označený:
 názov uchádzača s uvedením obchodného mena a sídla
 názov verejného obstarávateľa
 názov zákazky – „Výstavba detského ihriska v obci Nána“
 označenie „OBSTARÁVANIE – neotvárať“.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so
zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s touto výzvou ako aj v súlade
so Súťažnými podkladmi.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné!
O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 12 mesiacov od
predloženia cenovej ponuky uchádzačom.
V Náne, dňa 06.09.2019

Dezider Molnár
starosta obce

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo vrátane príloh (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Návrh na
plnenie kritérií a vymedzenie predmetu zákazky, Príloha č.2 Zmluvy o dielo –
Zoznam všetkých známych subdodávateľov).

