Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
0917 990 119
Predmet zákazky:
„Výstavba detských ihrísk na sídliskách mesta Žiliny: Vlčince, Hliny VII a mestskej časti Považský
Chlmec“
Predmetom zadávania zákazky sú stavebné prace, konkrétne výstavba detských ihrísk na sídliskách mesta
Žilina Vlčince, Hliny VII a mestskej časti Považský Chlmec. Detské ihriská budú tvorené z drevených
hracích prvkov, konkrétne domček so strieškou a laminátovou šmýkačkou, preliezka s lezeckými úchytmi
a rebrinou, hojdačka dvojmiestna, reťazová so sedadlom klasik a sedadlom s operadlom a retiazkou,
hojdačka na pružine, hojdačka preklápacia a lavička s operadlom. Hracie prvky sú určené pre deti vo
veku do 12 rokov. Použité prvky musia spĺňať požiadavky podľa normy STN EN 1176 a dopadová
plocha musí vyhovovať požiadavkám podľa normy STN EN 1177.
Stavba detského ihriska bude prebiehať v mieste zatrávnenej plochy. Plocha pod prvkami detského
ihriska, ktorá si vyžaduje bezpečnostný povrch, bude vybraná do hĺbky podľa normy STN EN 1177.
Minimálne požiadavky na hracie prvky detského ihriska:
Základom konštrukcie prvkov je drevo, oblé hranoly bez akýchkoľvek ostrých hrán, ktoré je hĺbkovo
a vákuovo impregnované. Impregnácia musí byť zdravotne nezávadná a musí zabraňovať prehnitiu
a napadnutiu škodcami. Po impregnácii drevo bude mať zelenkavú farbu a nebude si vyžadovať
2.
povrchovú úpravu a údržbu. Z dôvodu zvýraznenia štruktúry bude ešte natreté kvalitnou lazúrou.
Kovové prvky budú upravené pozinkovaním a farebne upravené komaxitovaním – práškovou farbou
vypaľovanou v peci. Namáhané prvky musia byť vyrobené z nerezu. Na zabránenie vzniku úrazov a na
zabránenie preniknutia vlhkosti sa použijú ochranné plastové krytky.
Použitá preglejka bude z tvrdých drevín, lepená vode odolným lepidlom a obojstranne fóliovaným
povrchom, musí byť vhodná pre extrémne zaťaženie. Prvky detského ihriska budú kotvené
pozinkovanými kovovými podstavami. Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových
prác.
Lavička s operadlom: dĺžka 180 cm, šírka 36 cm, výška 75 cm, bude mať kovovú konštrukciu, povrchovo
upravenú práškovou farbou a drevené lamely.
Dopadová plocha musí spĺňať požiadavky v zmysle normy STN EN 1177 z riečneho štrku frakcie 4-8
mm, bez prachových a ílových častí.
Kód CPV: 4542 0000-7 Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Doplňujúce kódy CPV: 37535210-2 Ihriskové hojdačky
37535240-1 Ihriskové šmýkačky
37535280-3 Ihriskové preliezačkové lavičky
Rozsah zákazky je podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto
výzvy na predkladanie ponúk.
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo.

4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
5.
ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 30 od doručenia objednávky.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
dňa 06.06.2014 do 09.00 hod. Uchádzač vyplní výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať
všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ sa stane
počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Uchádzač spolu s ponukou
8. predloží aj podpísaný návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Ponuku označí heslom: „Jednoduchá zákazka – DETSKÉ IHRISKÁ - NEOTVÁRAŤ!!!
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený dodávať tovar,
10.
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na
ktorú predkladá uchádzač ponuku.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Predpokladaná hodnota zákazky:
12.
10 500,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 27.05.2014

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
Príloha č.1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 3 Projektová dokumentácia

