Obec Mad
Mad 200, 93014 Mad
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

„Detské ihrisko v obci Mad“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Mad
Sídlo:
Mad 200, 93014 Mad
Štatutárny zástupca:
Bc. Gabriel László – starosta obce
IČO:
00800201
DIČ:
2021112313
Tel.:
031 / 551 31 26
Fax:
031 / 551 31 26
E-mail:
obecnyuradmad@mail.t-com.sk
Internetová stránka:
http://obecmad.sk
Kontaktné miesto a kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno
Ing. Alexandra Surovecová – surovecova@epicpartner.sk , 0915 334 416
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.epicpartner.sk/data/sp_mad_ihrisko.rar
3. Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk
4. Druh zákazky: Tovary
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Mad

6. Stručný opis:
Detské ihrisko sa bude nachádzať v obci Mad. Ihrisko bude vybudované na ploche na parcele
508/4. Jednotlivé herné prvky sú vyrábané z jadrového agátového dreva a nerezového
materiálu, čím sa produkt stáva okrem nepotrebného estetického náteru a bežnej kontroly bez
údržbový. Jednotlivé herné prvky spĺňajú bezpečnostné normy STN EN 1176 a STN EN 1177.
V rámci výstavby detského ihriska v obci Mad sú navrhnuté nasledovné prvky:
- Herná zostava: Rozmery (d x š x v): 4,5 x 4,5 x 4 m. Herná zostava pozostáva z dvoch
domčekov, z drevených schodíkov, výstupnej rampy a šmýkačky.
- Váhadlová hojdačka: Rozmery (d x š x v): 4 x 0,5 m
- Herný prvok so šmýkačkou: Rozmery (d x š x v): 2,6 x 3,5 x 2,4 m
- Pohyblivý mostík: Rozmery (d x š x v): 2,5 x 1 x 1,2 m
Celková výška nákladov predstavuje 8 995,00 Eur s DPH, z toho výška schválenej dotácie je 8
500,00 Eur. Zvyšných 495,00 Eur si žiadateľ zabezpečí z vlastných zdrojov.
Do kategórie A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády slovenskej republiky- kapitálové výdavky
sme zaradili výdavky súvisiace s obstaraním hracích prvkov. Do danej kategórie sme zaradili
nasledovné prvky: herná zostava, herný prvok so šmýkačkou, pohyblivý mostík a dopravu.
Celková cena jednotlivých hracích prvkov je uvedená vrátane montáže a dopravy.
Do kategórie B. Vlastné zdroje sme zaradili váhadlovú hojdačku čo predstavuje celkovú
hodnotu 495,00 Eur s DPH.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky – výkaz výmer je v Súťažných podkladoch,
ktoré sú dostupné na internetovej stránke:
http://www.epicpartner.sk/data/sp_mad_ihrisko.rar
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 995,00 EUR bez DPH
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu 10.
tejto výzvy!
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
9. Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace

10. Podmienky účasti:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar: U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Postačuje aj potvrdený
výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk .
b) Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo
splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!
Príloha č. 1 - Rozpočet = Nacenený výkaz výmer – 1x v písomnej verzii potvrdený
oprávnenou osobou a 1 x elektronicky na CD nosiči vo formáte MS EXCEL!
11. Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2018 do 09:00hod.
12. Miesto predloženia / doručenia ponuky:
EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno
13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe v slovenskom jazyku.
Ponuku možno predložiť poštou, kuriérom alebo osobne, na vyššie uvedenú adresu.
Na obálke musí byť jednoznačne označený:
➢ názov uchádzača
➢ názov verejného obstarávateľa
➢ názov zákazky
➢ označenie „SÚŤAŽ-neotvárať“.
14. 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.
15. Termín otvárania ponúk: 13.07.2018 o 11:00hod.
16. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 12 mesiacov od
predloženia cenovej ponuky uchádzačom.

V Komárne, dňa 22.06.2018
Ing. Alexandra Surovecová v. r.
manažér VO

