MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
V zastúpení: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
Identifikačné údaje
1 Verejný obstarávateľ
2 Organizačná zložka
3 Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)
4 Kontaktná osoba pre VO
(meno, telefón, email)
5 Kontaktná osoba pre obhliadku
(meno, telefón, email)

mestská časť Bratislava-Dúbravka
Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Prednosta miestneho úradu
Ing. Rastislav Bagar ,+ 421 (2) 6920 2524, +421 907 779 964
prednosta@dubravka.sk
Marek Havaš, +421 2 2102 5897
klient@tenders.sk
Ing. Smiešková Mária, 0940 509 330
smieskova@dubravka.sk

Predmet zákazky
5
6

7
8

Názov zákazky
Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
Spoločný slovník obstarávania
(CPV):
Stručný opis predmetu zákazky

,,Obnova detských ihrísk MČ Bratislava-Dúbravka 2020“
Stavebné práce

45000000-7 – stavebné práce
Predmetom zákazky je:
Obnova hracích prvkov detských ihrísk v MČ Bratislava:
-

DI /detského ihriska/ Homolova 21, parc.reg.C 1197
DI /detského ihriska/ Pri kríži 38, parc.reg.C 1213/16

Súčasťou dodávky hracích prvkov je aj montáž a inštalácia
bezpečnostného dopadového povrchu špecifikovaných
v prílohe č.3
Súčasťou dodávky je tiež odstránenie existujúcich hracích
prvkov a povrchu.
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.
Záručné doby na komponenty herných prvkov začnú plynúť
odo dňa prevzatia už osadeného tovaru a to nasledovne:
-

Kovové časti: 5 rokov
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-

Laná: 3 roky
HDPE komponenty: 4 roky
Ostatné časti herných prvkov: 24 mesiacov

Po realizácii osadenia herných prvkov je dodávateľ povinný
uviesť priľahlé chodníky a zeleň do pôvodného stavu.
Prevzatie už osadených prvkov bude
preberacím
protokolom
potvrdeným
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

zaznamenané
oprávnenými

Súčasťou ceny je vstupná kontrola dodávaného hracieho
prvku vrátane už osadených hracích prvkov v priestore ihrísk:
-

DI Homolova 21 (5 hracích prvkov)
DI Pri kríži 38 (3 hracie prvky)

9

Stanovenie predbežnej hodnoty
................EUR bez DPH ................EUR s DPH
zákazky – PHZ sa zlučuje s ostrou
súťažou
10 Výzva slúži na predloženie cenovej ponuky a vedie k uzatvoreniu obchodného vzťahu iba v prípade
určenia úspešného uchádzača pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000,- EUR bez DPH.

Výsledok zadania zákazky
11 Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka
12 Ak zmluva, uveďte dĺžku jej
trvania v mesiacoch
13 Požadované obchodné a platobné
podmienky

Objednávka

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia

Vyhodnotenie ponúk
14 Hodnota zákazky bude stanovená ako aritmetický priemer cien z predložených cenových ponúk. V
prípade identifikovania zákazky ako zákazky s nízkou hodnotou do 30 000,- EUR bez DPH, bude
zadávateľ prieskumu môcť určiť úspešného uchádzača, s ktorým uzatvorí obchodný vzťah, už pri
súhrnnom vyhodnotení cenových ponúk. Úspešná ponuka bude tá, ktorá bude mať najnižšiu cenu
s DPH na predmet zákazky (Váha – 100 %).
Podmienky účasti uchádzačov
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15 Verejný obstarávateľ požaduje
predloženie týchto
dokladov/dokumentov:

1. kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné
práce, ktoré sú predmetom obstarávania

Predloženie ponuky
16 Požadovaný spôsob určenia ceny
v cenovej ponuke
17 Obsah ponuky

Celková cena v EUR s DPH

18

Heslo súťaže: „Obnova detských ihrísk MČ BratislavaDúbravka 2020“

Označenie ponuky

19 Miesto a spôsob doručenia ponuky

1. základné identifikačné údaje uchádzača
2. doklady požadované verejným obstarávateľom
(bod 15 tejto výzvy)
3. návrh na plnenie kritéria (Príloha č.1)
4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
5. vyplnená špecifikácia (Príloha č. 3)

Ponuka sa doručuje:
a) v písomnej forme v zalepenej obálke označenej
„NEOTVÁRAŤ“ a heslom podľa bodu 18 tejto výzvy
na adresu: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalská
19B, 821 01 Bratislava, alebo
b) elektronicky mailom na adresu uvedenú v bode 4
tejto výzvy a označenú v predmete správy heslom
podľa bodu 18 tejto výzvy.
26.11.2020 do 12:00 hod.

20 Lehota na predkladanie ponúk (deň
a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
26.11.2020 o 12:30 hod./ neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
21 Lehota viazanosti ponuky (dátum)
28.02.2021
22 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác – realizácia ihriska
23

Miesto uskutočnenia stavebných
prác – realizácia ihriska

mestská časť Bratislava – Dúbravka, detské ihrisko na ul.
Homolova 21 a ihrisko Pri kríži 38.

24

Termín realizácie ihriska

do 4 týždňov odo dňa oznámenia výsledku súťaže
úspešnému uchádzačovi

Doplňujúce informácie
25 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť
informácie uvedené v zadávaní zákazky.
26 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zahrnuté do vyhodnotenia.
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27 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
28 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov a môže osloviť uchádzača, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
29 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka uchádzača
bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky prekročia výšku
finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
30 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka
bude cenovo najnižšia.
31 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
32 Variantné riešenie sa nepripúšťa.
33 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
34 Ponuky sa predkladajú v mene Euro.
35 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie
cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
36 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie
ponúk.
Obhliadka miesta stavebných prác
37

Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov a spôsobu
realizácie verejný obstarávateľ stanovil záujemcom dobrovoľnú obhliadku miesta uskutočnenia
prác, aby si mohli overiť a získať informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

38

Termín obhliadky je po dohode s pani Smieškovou.

39

Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu uchádzača.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)
Príloha č. 3 – Špecifikácia hracích prvkov ihrísk (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy)

Marek Havaš
Osoba zodpovedná za proces VO
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