Obec Čerhov, Ulica Dlhá 100, 076 81 Čerhov

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Webové sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.:

Obec Čerhov
Ulica Dlhá 100, 076 81 Čerhov
Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce
00331422
2020773381
+421 56 679 3222
obec2@cerhov.sk
www.cerhov.sk
Prima banka, a.s.
SK57 5600 0000 0042 1082 6001

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://cerhov.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=73&l
imit=8&limitstart=0

3. Názov predmetu zákazky:
Detské ihrisko.

4. Stručný opis predmetu zákazky a minimálne technické špecifikácie:
4.1 Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska, ktorá je tvorená
3 samostatnými hracími zostavami.
4.1.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Podrobná technická špecifikácia, požiadavky na zostavu hracích prvkov a
minimálne požadované parametre zostavy hracích prvkov umiestnených na detské
ihrisko je uvedený v Prílohe č. 2 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky.
4.1.2 Miesto plnenia predmetu zákazky
Jednotlivé zostavy detského ihriska budú situované na trávnatých plochách na
dobre dostupných miestach v zastavanom území obce. Prvá zostava bude
umiestnená v oddychovej zóne, kde sa organizujú kultúrne a spoločenské akcie.
Druhá zostava bude umiestnená v priestore pred obecnými nájomnými bytmi.
Tretia zostava bude umiestnená pri vstupe do vinohradov, v blízkosti vonkajšieho
sedenia a cyklotrasy.
Umiestnenie jednotlivých zostáv detského ihriska je situované nasledovne:
pozemok parc. č. 550/1 v okrese Trebišov, obec Čerhov, katastrálne územie
Čerhov, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva č. 389, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1183 m2 a pozemok parc. č. 466 v okrese
Trebišov, obec Čerhov, katastrálne územie Čerhov, evidované v KN, register C, na
liste vlastníctva č. 389, druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 1228 m2 a
pozemok parc. č. 628 v okrese Trebišov, obec Čerhov, katastrálne územie Čerhov,
evidované v KN, register C, na liste vlastníctva č. 389, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vo výmere 11834 m2.
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4.1.3 Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- doprava predmetu zákazky na miesto plnenia: Obec Čerhov, lokality podľa
umiestnenia v bode 4.1.2,
- osadenie 3 hracích zostav detského ihriska,
- montáž 2 hracích zostáv/kompletizácia detského ihriska; montáž 1 hracej
zostavy/kompletizáciu detského ihriska zabezpečí verejný obstarávateľ na
vlastné náklady prostredníctvom dobrovoľníkov z radov občanov obce,
- protokolárne odovzdanie, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie,
- vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu prevádzku.
4.1.4 Ďalšie požiadavky:
Hracie zostavy detského ihriska musia byť nové, nie repasované, bezúdržbové a
musia spĺňať podmienky platnej legislatívy. Osadenie, resp. kotvenie herných
zostáv detského ihriska bude riešené v zmysle technických požiadaviek a
kotevného plánu výrobcu herných zostáv. Technologický postup osadenia hracích
zostáv detského ihriska ako aj požiadavky na stavebné úpravy pre osadenie,
postavenie a umiestnenie musia byť zrealizované v zmysle platnej legislatívy.
Po osadení jednotlivých herných zostáv detského ihriska je potrebné zostavu
označiť čitateľne a na viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v
zmysle platnej legislatívy (druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a pod.).
4.1.5 Ekvivalent
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných
podmienok:
- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre
ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
alebo
- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a
funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na
funkčnosť predmetu zákazky,
a
- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by
musel zabezpečiť verejný obstarávateľ,
a
- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo
nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy
V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov,
materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby,
alebo na konkrétny produkt platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj
iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné
charakteristiky ako tie, ktoré sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky.
4.2 Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah
predmetu zákazky v nadväznosti na Opis predmetu zákazky. Ponuka musí byť
predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky predmetu
zákazky.
4.3 Množstvo alebo rozsah zákazky
Množstvo a rozsah predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy.
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4.4 Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky je financovaný z dotácie ÚV SR z programu: Podpora rozvoja
športu na rok 2019, podprogram 2 so zameraním na výstavbu detských ihrísk a z
vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
4.5 Zmluva
Výsledkom postupu zadávania zákazky bude uzavretie Zmluvy o dielo, v súlade
s vymedzením predmetu zákazky v Opise predmetu zákazky.
4.6. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena za predmet zákazky bude uvedená v eurách (€) a kalkulovaná vrátane
aktuálne platnej výšky DPH a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou
predmetu plnenia nevyhnutných na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny
musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky a to
najmä: dopravné náklady, náklady na služby deklarované ako súčasť predmetu
zákazky v bode 4.1 tejto výzvy, záručný servis predmetu zmluvy a všetky ďalšie
náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
8 940,93 EUR

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
Celková cena v EUR, ktorou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR
v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, vypočítaná podľa Prílohy č. 1 Výzvy.
Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: navrhovaná
cena v EUR bez DPH, sadzba DPH, navrhovaná cena v EUR vrátane DPH. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH
a sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude celková cena, teda cena, ktorú verejný
obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je
uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky Celkovej ceny v EUR uvedenej v jednotlivých
ponukách. Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu v EUR.

7. Dĺžka trvania zákazky:
do 8 týždňov od účinnosti zmluvy

8. Podmienky účasti:
Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete
tohto verejného obstarávania - fotokópia
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
alebo
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ,
fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
alebo
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.
doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
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9. Požiadavky na predmet zákazky:
9.1
Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
9.1.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy – uchádzač predloží špecifikáciu
predmetu zákazky vypracovanú podľa Prílohy č. 2 výzvy, nasledovným postupom:
- Uchádzač vyplní všetky bunky orámované zelenou
- Uchádzač vyplní všetky údaje v stĺpci „ponúkaná hodnota – podrobná
špecifikácia: (ÁNO / NIE / v prípade požadovanej hodnoty uviesť jej
skutočnosť)“ nasledovne:
 slovnou odpoveďou, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak je
požadovaná hodnota formulovaná textovou požiadavkou
 konkrétnou hodnotou parametra, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet
zákazky, ak je hodnota požadovaná verejným obstarávateľom zadaná
číslom alebo hodnotou
Z vyplnenej Prílohy č. 2 tejto Výzvy musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný
predmet zákazky spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne
technické špecifikácie, funkčné a technické vlastnosti a parametre.
9.2 Ďalšie doklady a dokumenty:
9.2.1 Návrh na plnenie kritérií / Cena predmetu zmluvy - uchádzač predloží vyplnenú
Prílohu č. 1 tejto výzvy,
9.2.2 Návrh zmluvy o dielo - uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo vypracovaný podľa
Prílohy č. 3 výzvy nasledovným postupom:
- Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek
verejného obstarávateľa uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk.
- Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky
uvedené v návrhu zmluvy v Prílohe č. 3 Výzvy a nesmie obsahovať
obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti zmluvných podmienok, ktoré by
boli v rozpore s požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými
v návrhu zmluvy v Prílohe č. 3 Výzvy, v rozpore so všeobecne platnými
právnymi predpismi, vymykali sa bežným obchodným zvyklostiam alebo by
inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej
štruktúre.
9.3
Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. cenová ponuka, technické
špecifikácie, návrh zmluvy a pod.) musia byť podpísané uchádzačom,
t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať, resp. zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene
uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné
plnomocenstvo.

10. Lehota na predkladanie ponúk:
08.10.2019 11:00
10.1

Pokyny na zostavenie ponuky:
- uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
- neumožňuje sa predkladať variantné riešenia,
- ponuka musí byť v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku.
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10.2

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky
- elektronicky na adresu: obec2@cerhov.sk
- ponuky označiť heslom „DI – ponuka - NEOTVÁRAŤ“

11. Termín otvárania ponúk:
08.10.2019 13:00
11.1

Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné.

12. Ďalšie informácie
12.1
12.2
12.3

12.4

12.5
12.6

12.7
12.8
12.9

Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Doklady a dokumenty podľa bodu 8 a 9. tejto Výzvy uchádzač predkladá vo forme
naskenovaného dokumentu vo formáte pdf.
V prípade, ak z dokladov predložených v ponuke uchádzača nebude možné
posúdiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek uvedených v tejto Výzve, resp.
v prípade potreby vysvetľovania predložených ponúk, vysvetľovania
predložených dokladov alebo akejkoľvek inej komunikácie, verejný obstarávateľ
elektronicky požiada o vysvetlenie.
Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa
k uzatvoreniu zmluvy na predmetnú zákazku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje
ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou
a doručením ponuky.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač,
ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel. Neúspešným uchádzačom
verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že
neuspeli s uvedením dôvodu.
Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní
odo dňa doručenia Oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk doručí na adresu
verejného obstarávateľa podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením
zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v
poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania
zákazky, resp. neprijať žiadnu ponuku.

13. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií / Cena predmetu zmluvy
 Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy
 Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo

