Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Webové sídlo (internetová adresa) https://www.gynov.ocu.sk/
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese (URL): www.gynov.ocu.sk
Názov predmetu zákazky: „Ihrisko pre najmenších“
Hlavný kód CPV:
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
37524900-6 – Herné súpravy
Druh zákazky: Dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní
Stručný opis: Predmetom zákazky je dodanie tovaru hracích prvkov vrátane dopravy na miesto určenia –
Malogyňovská 71/13, Gyňov s kompletnou montážou podľa prílohy č. 1.
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 600,- s DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
najnižšej celkovej ceny za dodanie predmetu zákazky s DPH v EUR za celý predmet zákazky.
Dĺžka trvania zákazky: Dodacia lehota je do 14 dní od účinnosti zmluvy a následne 5 rokov kedy uchádzač
vykoná oprávnenou osobou hlavnú ročnú kontrolu. Táto kontrola bude bezplatná
Podmienky účasti:
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku za predmet zákazky viď Príloha č. 1 tejto výzvy. Ponúknutá cena
bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho dodávateľa.
2. Uchádzač musí byť ku dňu predloženia ponuky oprávnený podnikať v predmetnej oblasti. Je
potrebné doložiť doklad: výpis o obchodného registra alebo živnostenský list.
3. Prvky detského ihriska musia mať certifikáty spĺňajúce platné Európske normy.
4. V prípade, že uchádzač nesplní všetky požiadavky bude zo súťaže vylúčený a úspešným uchádzačom
sa stane nasledujúci uchádzač s najnižšou cenou, ktorý splní všetky podmienky účasti.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: do 13.7.2018 do 10:00 hod.
- Ponuky musia byť predložené osobne, poštou alebo kuriérom. Ponuky treba predložiť v uzavretej
obálke a označiť údajmi:
- Adresa verejného obstarávateľa:
Obec Gyňov, Obecný úrad
Čanianska 124/3
044 14 Gyňov
- Adresa uchádzača
- Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“
- Predmet zákazky : „Ihrisko pre najmenších“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a ostane neotvorená.
Termín otvárania ponúk: 13.7.2018 o 11:00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.9.2018
Gyňov, 21.6.2018

Príloha č. 1 : Podrobný opis predmetu
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3: Štruktúrovaný rozpočet
Príloha č. 4: Návrh zmluvy

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce

Príloha č. 1
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Predmetom zákazky je doplnenie hracích prvkov detského ihriska v súlade s normami STN EN 1176 a STN
EN 1177.
Miesto a termín dodania:
Materská škola Gyňov, Malogyňovská ulica 71/13, 044 14 Gyňov
Termín dodania : august 2018
1 x prepojená zostava detských prvkov tvaru lode, alebo ekvivalent:
2 x veža, 2 x šmýkačka, 2 x schodíky, 1 x prechodný mostík na lanách medzi vežami, 2x ozdobné kormidlo,
2x stožiar s vlajkou
Základom konštrukcie je vysokokvalitné DREVO, BSH - trojlamelový pozdĺžne lepený hranol,
škandinávsky smrek ( picea abies)
Trieda odolnosti voči vlhkosti 4, podľa EN 350-1,2. Možnosť priameho kontaktu s vodou ešte pred jeho
dodatočnou ochranou.
Dodatočná ochrana dreva hĺbkovou impregnáciou. Náter ekologickými olejmi ktoré sú vhodné aj pre
použitie na detské ihriska a hračky podľa normy: STN EN 71-3+A1 (94 3094), časť 3: Migrácia určitých
prvkov.
Najviac namáhané priečniky, konštrukčné prvky musia byť z nerezu, rovnako aj spojovací materiál z nerezu.
Na siete majú byť použité vysokopevné laná s kovovou výstužou.
Prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.
Parametre zostavy:
ROZMER: 3,0 m x 5,2 m x 6,8 m, alebo ekvivalent +- 3%
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95 m, alebo ekvivalent +- 3%
NÁRAZOVA ZÓNA: 9,8 m x 9,2 m, alebo ekvivalent +- 3%
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: možnosť umiestnenia na tráve

Dvojmiestna pružinová hojdačka koník, alebo ekvivalent
Telá pružín musia byť vyrobené z HDPE materiálu, vinutá pružina.
ROZMER:0,858 m (v) x 1,8 m (š) x 0,257m (d), alebo ekvivalent +- 3%
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:0,51m, alebo ekvivalent +- 3%
NÁRAZOVÁ ZÓNA:3,3m x 4,8m, alebo ekvivalent +- 3%

DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávnik, ornica

Pružinová hojdačka mačka, alebo ekvivalent
Telá pružín musia byť vyrobené z HDPE materiálu, vinutá pružina.
ROZMER:0,854 m (v) x 0,72 (š) x 0,22 m (d), alebo ekvivalent +- 3%
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,51 m, alebo ekvivalent +- 3%
NÁRAZOVÁ ZÓNA:3,9m x 3,3m, alebo ekvivalent +- 3%
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávnik, ornica

Pružinová hojdačka pes, alebo ekvivalent
Telá pružín musia byť vyrobené z HDPE materiálu, vinutá pružina.
ROZMER:0,861 m (v) x 0,804 (š) x 0,257 m (d), alebo ekvivalent +- 3%
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,51 m, alebo ekvivalent +- 3%
NÁRAZOVÁ ZÓNA:3,9m x 3,3m, alebo ekvivalent +- 3%
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávnik, ornica

Kolotoč
Celé sedenie o operadlo kolotoča je vyrobené z nerezu.
Podlaha kolotočov je vyrobená z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou.
Kolotoče sú kotvené pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretým ložiskom.
Sedenie je vyrobené z HDPE plastu.

ROZMER:0,6m (v) x 1,6m ( priemer ), alebo ekvivalent +- 3%
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:0,1m, alebo ekvivalent +- 3%
NÁRAZOVÁ ZÓNA: priemer 5,6m, alebo ekvivalent +- 3%
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: trávnik, ornica

Tunel:
Základom konštrukcie je vysokokvalitné drevo, 3-lamelový lepený hranol, odolný voči vlhkosti. Ochrana
dreva hĺbkovou impregnáciou. Nerezový spojovací materiál, pozinkované pätky.
ROZMER: 0,72 m (v) x 1,0 m (š) x 1,0 m (d), alebo ekvivalent +- 3%
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,3 m, alebo ekvivalent +- 3%
NÁRAZOVÁ ZÓNA: 4,0m x 4,0 m, alebo ekvivalent +- 3%
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: možnosť umiestnenia na tráve

Vahadlová hojdačka pre 4 deti pes, alebo ekvivalent
Základom konštrukcie je vysokokvalitné drevo, 3-lamelový lepený hranol, odolný voči vlhkosti. Ochrana
dreva hĺbkovou impregnáciou. Nerezový spojovací materiál, pozinkované pätky.

ROZMER: 0,8 m (v) x 0,4 m (š) x 3,3 m (d), alebo ekvivalent +- 3%
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95 m, alebo ekvivalent +- 3%
NÁRAZOVÁ ZÓNA: 3,4 m x 6,5 m, alebo ekvivalent +- 3%
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: možnosť umiestnenia na tráve

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie Kritéria
Verejný obstarávateľ:
Obec Gyňov, Obecný úrad, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Postup obstarávania 353/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Predmet zákazky:
Poskytnutie tovaru a služieb: Dodávka požadovaných prvkov vybavenie detského ihriska – zostava detských preliezok
2 ks v tvare lode, pružinové hojdačky 3 ks, gymnastická zostava – stena na lezenie 1 ks, kolotoč 1 ks, kresliaca stena tabuľa 1 ks a ich dodanie vrátane dopravy s kompletnou montážou.

PONUKA
Dodávateľ:

Sídlo:

IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Návrh na plnenie kritérií

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
DPH 20%
Navrhovaná zmluvná cena s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH a poznámku, že nie je platcom DPH

V ...................... dňa ........................

___________________________
Dodávateľ

Príloha č. 3 - Štruktúrovaný rozpočet

Príloha č. 3
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET - Ihrisko pre najmenších

Typ výdavku
Prepojená zostava detských prvkov tvaru lode alebo ekvivalent

Jednotka

Cena za
jednotku
v eurách

Počet
jednotiek

komplet

1,00

Dvojmiestna pružinová hojdačka

kus

1,00

Jednomiestna pružinová hojdačka

kus

2,00

Kolotoč celokovovej konštrukcie, priemer 1,6 m

kus

1,00

Tunel drevený

kus

1,00

Vahadlová hojdačka pre 4 deti

kus

1,00

SPOLU cena s DPH vrátane montáže a dopravy

Výdavky
spolu v
eurách

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Návrh
Zmluva o dielo č.
v zmysle § 536-565 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
OBEC
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
V zastúpení:

GYŇOV
Čanianska 124/3, Gyňov 044 14
00 324 159
2021235953
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
0493910001/5600
SK 12 5600 0000 0004 9391 0001
Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
a

Zhotoviteľ:
Názov:
Právna forma:
adresa sídla:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:

Preambula
Zmluva o dielo na dodanie tovaru a s tým súvisiacich práce: „Ihrisko pre najmenších“ (ďalej v texte len
„Zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. na predmet
zákazky: „Ihrisko pre najmenších“
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy a ich spôsobilosť nie je ničím
obmedzená. V prípade, že sa ktorékoľvek z týchto ustanovení ukážu ako nepravdivé, zaväzujú sa
osoby uvedené ako osoby oprávnené konať za zmluvné strany uhradiť druhej zmluvnej strane všetku
škodu tým spôsobenú.
2. Keďže predmetom zmluvy je aj montáž diela, tak táto zmluva sa bude v súlade s ustanovením § 536
ods. 2 Obchodného zákonníka spravovať ustanoveniami dielu IX. Obchodného zákonníka.
Č. II.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať dielo uvedené v bode 2
tohto článku zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dielo odmenu v súlade s podmienkami
tejto zmluvy.
2. Predmetom zmluvy je dodanie a montáž diela (Dielo: prvky detského ihriska, ďalej len „dielo“)
podľa cenovej ponuky, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na naplnenie zmluvy,
resp. predmetu zmluvy

Čl. III.
Dodacie podmienky
1. Doba plnenia
Zhotoviteľ je povinný dodať dielo do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
2. Miesto plnenia
Katastrálne územie Gyňov, č. parcely
Ulica: Malogyňovská
Čl. IV.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na dielo
1. Ak nebude písomne dohodnuté inak, vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na diele prechádza na
objednávateľa dňom prevzatia diela, sprievodných dokladov v mieste riadneho a včasného plnenia
zhotoviteľom alebo dopravcom, t. j. odovzdaním diela a všetkých dokladov objednávateľovi
v dohodnutom mieste.
2. Ak objednávateľ bezdôvodne neprevezme dielo, ktoré bolo riadne a včas dodané do miesta plnenia,
toto sa vyznačí na sprievodnom doklade a od tohto momentu prechádza nebezpečenstvo škody
k dielu na objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s neprevzatím
diela.
3. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až momentom úplného uhradenia odmeny
faktúrou, ktorú vystaví zhotoviteľ po dokončení diela.
Čl. V.
Sprievodné doklady
1. Súčasne s dodávkou diela budú objednávateľovi, podľa charakteru dodávaného diela, v mieste
plnenia odovzdané nasledujúce sprievodné doklady:
a) Dodací list
b) Faktúra s potrebnými prílohami
c) Záručný list
d) Protokol o odovzdaní diela do užívania
e) Návody a inštrukcie na montáž, opravy a údržbu a použitie tam, kde to charakter vyžaduje
Čl. VI.
Platobné podmienky – ceny a fakturácia
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene podľa cenovej ponuky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
2. Súčasťou ponukovej ceny sú i ostatné služby spojené s dopravou a montážou predmetu zmluvy na
miesto určenia, t. j. kataster obce Gyňov – ul. Malogyňovská
3. Odmena, bude splatná na základe doručenej faktúry vystavenej zhotoviteľom najskôr v deň dodania
diela. Objednávateľ zaplatí fakturovanú čiastku do 30 dní po prevzatí faktúry.
4. Odmena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania na účet zhotoviteľa.
5. Ak nezaplatí objednávateľ odmenu včas, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok
z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, pričom objednávateľ sa
týmto zaväzuje tento úrok z omeškania uhradiť.
Čl. VII.
Záručná doba
1. Zhotoviteľ týmto poskytuje objednávateľovi k dielu záruku 10 rokov. Záručná doba začína plynúť
odo dňa prevzatia diela objednávateľom protokolom o odovzdaní diela. Záruka je platná len
v prípade vykonania hlavnej ročnej kontroly minimálne jedenkrát za rok.

2. Ak objednávateľ svojim konaním poruší povinnosť prevziať dielo podľa zmluvy, záručná doba
začína plynúť dňom porušenia tejto povinnosti.
Č. VIII.
Reklamácie
1. Zjavnými vadami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy
zistené okamžite pri prevzatí diela vnútornou kontrolou v mieste dodania. Zjavné vady oznámi
objednávateľ písomne zhotoviteľovi najneskôr pri prevzatí diela. Na neskôr uplatnenú zjavnú vadu
sa neprihliada.
2. Ostatné vady je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa ich vzniku
s uvedením vady. Ak objednávateľ ostatné vady v tomto termíne písomne neoznámi, nárok na
odstránenie vád mu zaniká.
3. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje vybaviť reklamáciu objednávateľa do 30 dní od doručenia písomného
oznámenia vád.
Čl. IX.
Rôzne
1. Objednávateľ je povinný sa pri manipulácii a používaní riadiť inštrukciami uvedenými
v sprievodných dokladoch, najmä návode na použitie.
2. Objednávateľ je povinný si dielo pred prevzatím prezrieť s náležitou odbornou starostlivosťou.
3. Objednávateľ pri prevzatí potvrdí, že prevzal všetky dokumenty potrebné k riadnemu užívaniu diela.
Čl. X.
Oznámenia
1. Všetky oznámenia budú doručované elektronickou alebo doporučenou poštou.
2. Pri pochybnostiach pri doručovaní písomností sa má zato, že pri doručovaní poštou bola písomnosť
doručená 4. kalendárny deň po jej odoslaní.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia
Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve možno urobiť len písomnou formou a po vzájomnom
súhlase zmluvných strán.
Ostatné práva a povinnosti neupravené zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
V prípade, ak by bolo ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy prehlásené súdom za neplatné alebo
nevymožiteľné, v dôsledku čoho by sa zmaril účel tejto zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť
bezodkladne takú ďalšiu dohodu a vykonať také ďalšie kroky, ktoré sú potrebné, aby účel tejto
zmluvy bol dosiahnutý.
V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami alebo vo
vzťahu k tretím osobám pri plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo
vzájomnej súčinnosti a vzájomnom rokovaní za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke.
V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia
ich na rozhodnutie príslušného súdu v Slovenskej republike.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za
nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán dostane po podpise
Zmluvy dve vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka – ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 2 – Doklady preukazujúce právnu subjektivitu, predmet podnikania a odbornú
spôsobilosť zhotoviteľa: kópiu výpisu z obchodného registra

V Gyňove, dňa ........................

.............................................................
objednávateľ

....................................................
dodávateľ

