
Protokol o zákazke č.3566

Názov zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Košeca

Zverejnená: 26.8.2019

Ukončená: 9.9.2019

Predpokladaná hodnota: 10327,90 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 10/2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 9.9.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Košeca

IČO / DIČ / IČDPH: 00317390 / 2020610922 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, SK

Kontaktná osoba Andrea Bušíková , +421 918 323 353, busikova@koseca.sk

Opis

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

1. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na výstavbu detského ihriska v Obci Košeca. 

Výber prvkov je prispôsobený veku detí. Predmet zákazky je opísaný v Prílohe č. 2 „00 Projekt DI“ a
objemovo určený a vyšpecifikovaný v Prílohe č. 1 „Výkaz výmer DI Košeca“. 

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu
na rok 2019“.

CPV - spoločný slovník obstarávania: 
45000000-7 Stavebné práce
37535200-9 Zariadenie ihrísk

Stručný opis zákazky, rozsah požadovaných prác a parametre hracích prvkov:
- vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa
- vrátane montáže
- vrátane osadenia
- vrátane vystavenia certifikátu
- max. výška pádu do 1m (ak nie je uvedené inak)

2. Miesto a termín realizácie, obhliadka

Miesto: Obec Košeca, parc. č. KN 881/4
Termín: do 14 dní od podpisu zmluvy

Uchádzač môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pokiaľ má záujem overiť si informácie,
ktoré bude potrebovať pre prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác na predmetnej stavbe. Obhliadky
budú uskutočňované pre každého uchádzača osobitne. Všetky výdavky spojené s touto obhliadkou idú na
ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác,
dostanú podrobnejšie informácie a termín uskutočnenia obhliadky u starostu obce: Mgr. Radomír Brtáň,
tel. číslo 0918 461 201. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 10 327,90 EUR.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

4. Predkladanie ponúk



Opis zákazky

4. Predkladanie ponúk

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady
na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli
súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla
finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019

5. Obsah ponuky

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu vyplnené dokumenty:

- Výkaz_výmer_DI_Košeca.xlsx" – (príloha č. 1) s nacenenými jednotlivými položkami.
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1a)

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Požiadavky na stavebné práce a ostatné služby súvisiace s dodaním tovaru
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v súlade s STN EN
1177 STN EN1176
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177
-záruka 60 mesiacov

6. Financovanie zákazky

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja
športu na rok 2019 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry
do 14 dní po ukončení prác / od dodania tovaru a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na
predmet zákazky neposkytuje preddavky.

7. Typ zmluvného vzťahu

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou č. 11 tejto výzvy.

8. Cena a spôsob určenia ceny v ponuke

Cenu stanoví uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer (Príloha č.1) . Takto ocenený výkaz výmer
(rozpočet) bude súčasťou ponuky uchádzača. Celková navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v EUR
na dve desatinné miesta. Cena za dielo bude spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR č.18/1996
Z.z. o cenách v platnom znení.

Ak je uchádzač platiteľom DPH cenu uvedie v zložení:
- cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH 
- cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v
SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.

Uchádzač bude ponúkať komplexné zhotovenie diela, tak aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho
záväzky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk z hľadiska zhotovenia diela. To znamená, že cena musí
obsahovať cenu za celú uskutočnenú prácu, t.j. všetky náklady nevyhnutné na zhotovenie diela.

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom. Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet
zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH.

10. Ďalšie informácie 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade s
podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti
uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.

Opis



Variantné riešenia a delenie zákazky verejný obstarávateľ nepovoľuje. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, takáto ponuka nebude zaradená do vyhodnotenia a bude sa považovať, akoby nebola
predložená.

Ak niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov uvedených v projektovej
dokumentácii, opise alebo vo výkaze výmer identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétneho výrobcu,
uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný
výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, nevyhnutné na zabezpečenie účelu
v zmysle predmetu zákazky a bude v rovnakej alebo vyššej kvalite. Pokiaľ uchádzač predkladá
ekvivalentné výrobky uvedie názov a popis pôvodnej položky a názov a popis položky ekvivalentnej.
Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača
skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti
posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa
osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určitému predmetu
opisu zákazky.

Prílohy výzvy:
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_DI_Košeca.xlsx
Príloha č. 1a_Návrh_na_plnenie_kritérií_Košeca.docx
Príloha č. 2_00 PROJEKT DI.pdf
Príloha č. 3_01 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV.pdf 
Príloha č. 4_02 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY.pdf 
Príloha č. 5_03 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA.pdf
Príloha č. 6_TL 1.pdf 
Príloha č. 7_TL 2.pdf 
Príloha č. 8_TL 3.pdf 
Príloha č. 9_TL 4.pdf 
Príloha č.10_TL 5.pdf
Príloha č. 11_Zmluva o dielo.doc

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1
Výstavba detského ihriska v obci Košeca 1,000 celkom 11924,00 € 11924,00 €

položky sú bližšie špecifikované v prílohách žiadosti č. 1-11

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

info@bajansport.sk 26.8.2019

info@econtra.eu 26.8.2019

maretta@convia.sk 26.8.2019

t.kyselica@verimevzabavu.sk 26.8.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Verime v Zábavu, s.r.o. 46167145 28.8.2019 9:36 11924,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Verime v Zábavu, s.r.o. 46167145 11924,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Verime v Zábavu, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 46167145 / 2023253034 / SK2023253034



Sídlo: Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín, SK

Kontakt: Ing. Adolf Šimko (+421908454995 - objednavky@verimevzabavu.sk)

Výsledná cena: 11924,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 11924,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Výstavba detského ihriska v obci Košeca celkom 1,000 11924,00  11924,00

Cena spolu:   11924,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)



Výsledok prieskumu trhu
 

 

Obec Košeca v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke
s názvom Výstavba detského ihriska v obci Košeca vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej
ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného
uchádzača: Verime v Zábavu, s.r.o.

IČO / DIČ / IČ-DPH: 46167145 / 2023253034 / SK2023253034

Sídlo: Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín, SK

Kontakt: Ing. Adolf Šimko (+421908454995 - objednavky@verimevzabavu.sk)

Výsledná cena: 11924,00 € s DPH  
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