Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU NA PREDMET
Detské ihrisko v areáli Základnej školy v Košickej Polianke
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Košická Polianka
Sídlo:
Košická Polianka 122, 044 41
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca:
Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
IČO:
00 324 353
DIČ:
202 124 4797
Bankové spojenie:
SLSP, a.s.,
Číslo účtu:
0660571255/0900
Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Košická Polianka 122, 044 41
Telefón:
055/6854184
E-mail:
marta.petrilova@kosickapolianka.sk
Web:
www. kosickapolianka.sk
Stránka profilu VO:
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail
2. Druh zákazky:
Zákazka na dodania tovaru a uskutočnenia stavebných prác v zmysle § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z.
Navrhovaný proces postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou :
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prieskum trhu
Zákazka sa obstaráva prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): www.evoservis.sk
Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
3. Názov zákazky: Detské ihrisko v areáli Základnej školy v Košickej Polianke
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy v Košickej
Polianke
Realizácia spočíva v dodaní nasledovného tovaru a prác:
1. Vybavenie detského ihriska
Dodanie nových herných prvkov Detského ihriska do areálu Základnej školy (ďalej DI).
Návrh nového detského ihriska vychádza z požiadaviek vyhlášky 527/2007 Z.z. a je
riešený v zmysle platnej legislatívy. Navrhované herné prvky sú certifikované a sú
navrhnuté tak, aby spĺňali platné predpisy vydané pre zariadenia a povrchy DI, t.j.
v zmysle normy EU - STN EN 1176 a STN EN 1177
- jednomiestna hojdačka pružinová – MOVEO- horse /ekvivalent– 2 ks

lavička s operadlom dĺžky 1,5 m – 4 ks
pieskovisko 3,0 x 5,0 m – 1 ks
multifunkčná veža so strieškou a šmykľavkou – ROB ROY NATURA – tovrin
4/ekvivalent – 1 ks
2. Vypracovanie prevádzkového poriadku DI
3. Zemné práce
Zhrnutie ornice, vyrovnanie terénu mechanizmami
Zhrnutie násyp zo štrkodrvy frakcie 16/32 mm,
Zhutnený násyp zo štrkodrvy frakcie 4/8 mm,
Ručné výkopové práce pre montáž prvkov vybavenia detského ihriska a pre osadenie
obrubníkov
Terénne úpravy po realizácie výstavby, preosiatie a rozhodenie zeminy
Vysadenie trávnika , vrátane dodávky trávnatého semena
4. Stavené práce
Obrubníkový parkový
Betón
Osadenie obrubníka do betónového lôžka
Montáž a osadenie zabétonovanie prvkov ihriska (zostava – hracia veža, lavička 4 ks,
hojdacie zariadenie 2 ks, pieskovisko)
Presun hmôt – doprava na miesto montáže
-

Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych
požadovaných položiek je obsahom neoceneného výkazu-výmeru, tvorí neoddeliteľnú
časť dokumentácie verejného obstarávania.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41
6. Rozdelenie zákazky na časti:
Nie, zákazka nie je rozdelená na časti.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
37535200-9 Zariadenie ihrísk
45000000-7 Stavebné práce;
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na: 11858,33.- EUR bez DPH.
Ponuka, ktorá bude svojou výškou presahovať predpokladanú hodnotu zákazky,
nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.
10. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky
definovaným v bode 4 a v prílohách tejto výzvy s určenými technickými a funkčnými

parametrami a návrh ceny bude tvoriť súčet cien jednotlivých položiek predmetu zákazky
uvedených v rámci opisu predmetu zákazky (príloha č. 2 a príloha č.2a).
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa predloženého návrhu „Ceny za
predmet zákazky celkom (vrátane DPH) za celý predmet zákazky“ (príloha č. 2 )
Návrh ceny musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Návrh ceny – návrh na plnenie kritéria verejný obstarávateľ žiada predložiť v ponuke
v štruktúre a vo forme podľa prílohy č. 2 a prílohy č.2a :
- názov položky, jednotková cena položky bez DPH, jednotková cena položky s DPH
– cena za určené množstvo a rozsah danej položky celkom bez DPH a cena za určené
množstvo a rozsah danej položky celkom s DPH,
- cena celkom za všetky položky dodania predmetu zákazky bez DPH a cena celkom
za všetky položky dodania predmetu zákazky s DPH (súčet cien všetkých položiek)
Ak uchádzač nie je platcom DPH v prílohe č.2 uvedie hodnotu DPH 0.-.
Uchádzač uvedie navrhovanú jednotkovú cenu položiek a cenu celkom za všetky
položky v požadovanom rozsahu ako cenu celkom a danú skutočnosť, že nie je platcom
DPH uvedie v prílohe č. 2.
11. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky
bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk.
12. Trvanie zmluvy/objednávky alebo lehota pre ukončenie realizácie diela:
Víťazný uchádzač zrealizuje dodanie predmetu zákazky podľa potreby verejného
obstarávateľa na základe objednávky vystavenej v prospech úspešného uchádzača,
vybraného na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk.
Požadovaná lehota pre dodanie predmetu zákazky- september až november 2018
Miestom dodania predmetu zákazky je obec Košická Polianka, Košická Polianka 122,
044 41
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie programu Podpora rozvoja
športu na rok 2018 a rozpočtu obce a rozpočtu obce Košická Polianka, Košická Polianka
122, 044 41. Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uskutoční formou
bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry po dodaní a prevzatí
predmetu zákazky v rozsahu uvedenom vo výzve na predkladanie cenových ponúk.
Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 60 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať
doručená faktúra náležitosti tohto dokladu.
14. Podmienky účasti v danom verejnom obstarávaní:
Oslovený subjekt – uchádzač v cenovej ponuke predloží doklady a dokumenty
preukazujúce splnenie podmienok účasti viažuce sa na:
Osobné postavenie
Uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané

podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo dokladom
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže, že je oprávnený dodávať
tovar a uskutočňovať požadované práce.
15. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
15.1Doklad o oprávnení podnikať podľa bodu 14. tejto Výzvy;
15.2 Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Výzvy,
na predmet zákazky špecifikovaný v bode 4. tejto Výzvy;
15.2Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky, (adresa, telefón, fax, email, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a
musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho mene; príloha
č. 1 tejto Výzvy
15.3Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.
15.4Dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný cenník jednotlivých položiek/výkaz-výmer,
ktoré budú predmetom objednávky, v zmysle opisu predmetu zákazky
Nepredloženie niektorého z dokumentov uvedených v tomto bode v rámci ponuky
uchádzača, zakladá právo verejného obstarávateľa nezaradiť takúto ponuku do procesu
vyhodnotenia predložených ponúk.
Vyššie uvedené doklady vkladá uchádzač do svojej ponuky naskenované vo formáte
pdf do systému EVOSERVIS.
16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.08.2018, čas: do 10:00 hod.
Zákazka bude obstarávaná prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja
EVOSERVIS, určeného na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania
v režime platnej právnej úpravy.
Vyššie uvedený elektronický nástroj je prevádzkovaný na internetovej adrese
www.evoservis.sk.
Jednotlivé ponuky sa predkladajú v zmysle platnej právnej úpravy a všeobecných a
obchodných podmienok a pravidiel uvedeného elektronického nástroja. Všeobecné a
obchodné podmienky elektronického nástroja ako aj postup uchádzača, ktorý je potrebné
dodržať pre korektné predloženie ponuky je definovaný a podrobne opísaný na
internetovej adrese www.evoservis.sk.
Za včas predloženú ponuku sa považuje ponuka predložená v lehote na predkladanie
ponúk prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS, podaná v súlade s platnou
právnou úpravou a normami tohto elektronického nástroja, na internetovej adrese,
automaticky vygenerovanej pre túto zákazku v jeho rámci.
Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, súvisiaca s
predmetnou zákazkou, bude prebiehať elektronicky, písomnou formou, a to
prostredníctvom komunikačného rozhrania sprístupneného na internetovej adrese
nástroja EVOSERVIS v zmysle prílohy č. 5 tejto Výzvy. Rovnako oznámenie o
výsledku vyhodnotenia predložených ponúk bude uchádzačom zaslané elektronickou
poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku v rámci
elektronického nástroja EVOSERVIS.

Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú uvedené na
internetovej adrese www.evoservis.sk. V prípade akýchkoľvek užívateľských problémov
s predmetným programom je potrebné obrátiť sa na kontaktné osoby, ktorých údaje sú
taktiež uverejnené na tejto adrese.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
17. Termín otvárania ponúk: 24.08.2018, čas: o 10:00 hod. otváranie ponúk výhradne
prostredníctvom IS EVOSERVIS
18. Lehota viazanosti ponúk: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov
viazané: do 31.12.2018
19. Poskytovanie informácií a vysvetľovanie
Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov uvedených
vo výzve na predkladania cenovej ponuky na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej
elektronicky prostredníctvom IS EVOSERVIS najneskôr do 21. 08. 2018 do 12:00 hod.
Za účelom upresnenia rozsahu predmetu zákazky, bude uchádzačom umožnená
obhliadka miesta určenia. Termín obhliadky je pevne a jednotne stanovený pre všetkých
záujemcov a uchádzačov, a to na dátum 20.08.2018, v čase od 8:30 hod. do 09:30 hod.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, záujemca alebo uchádzač ohlási svoju účasť
kontaktnej osobe Mgr. Marta Petrilová, starostka obce, tel. 055/6854184, email:
marta.petrilova@kosickapolianka.sk
Ak po vykonanej obhliadke bude mať oslovený subjekt otázky týkajúce sa predmetu
zákazky, tieto budú zodpovedané len na základe ich doručenia v písomnej forme
prostredníctvom IS EVOSERVIS najneskôr 21.08.2018 do 12:00 hod. pričom odpovede
budú odoslané všetkým známym osloveným subjektom s cieľom zabezpečenia
rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi.
20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium:
„Cena celkom za celý predmet zákazky“ - definovaný v tejto výzve a jej prílohách.
Návrh na plnenie daného kritéria oslovený subjekt - uchádzač predloží v rámci tejto
výzvy – prieskumu trhu vyplnením Prílohy č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“ tejto výzvy.
Spôsob vyhodnotenia cenových ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
„Cena celkom za celý predmet zákazky“ a určenia úspešného uchádzača ak sa
uplatní vyhodnocovanie cenových ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
Hodnotenie cenových ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia od 1 miesta po x-té
miesto, (pričom x je počet predložených ponúk).

Verejný obstarávateľ priradí pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritéria „Cena celkom za
celý predmet zákazy“ prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý splnil požadované
podmienky účasti a ktorý predložil v cenovej ponuke návrh najnižšej celkovej ceny
celkom za plnenie predmetu zákazky (za všetky jeho časti).
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ priradí poradie vzostupne s umiestnením na
druhom až x-tom mieste a to v závislosti od navrhovanej ceny celkom za predmet
zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorému bolo priradené prvé miesto v poradí
na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena celkom“, ktorý predložil
ponuku s navrhovanou najnižšou cenou celkom za predmet zákazky, čím sa umiestnil na
prvom mieste.
Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny celkom za predmet
zákazky vyšší ako uchádzač umiestnený na prvom mieste a ktorí sa umiestnili na
druhom až x-tom mieste v poradí závislom od výšky navrhovanej ceny, budú
vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.
Ponuku uchádzača s najnižšou cenou celkom vrátane DPH, ktorý splnil podmienky
účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.
V prípade ak sa hodnota ponuky predloženej prostredníctvom nástroja EVOSERVIS
nebude zhodovať s ponukou uvedenou v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu
č.2 tejto Výzvy, považuje verejný obstarávateľ za smerodajný údaj uvedený v prílohe č.2
tejto výzvy.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk bude uchádzačom zaslané
elektronickou poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto
zákazku v rámci elektronického nástroja EVOSERVIS.
21. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská:
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
22. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
22.1zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých
sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená
zmluva/vystavená objednávka úspešnému uchádzačovi
22.2nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám
verejného obstarávateľa
22.3verejný obstarávateľ príjme ponuku s najnižšou cenou, ktorá spĺňa podmienky
a požiadavky určené na preukázanie účasti v danom postupe verejného obstarávania
a spĺňa všetky požiadavky určené v tejto výzve na predmet zákazky
22.4verejný obstarávateľ upozorňuje, že uzatvorí zmluvu/vystaví objednávku len
s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať vykonaný zápis v registri partnerov verejného
sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.
22.5pridelenie finančných prostriedkov poskytovateľom dotácie z programu Podpora
rozvoja športu na rok 2018 je zároveň podmienkou vystavenia objednávky na
požadovaný predmet zákazky.
22.6Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z poskytnutej
dotácie programu Podpora rozvoja športu na rok 2018, toto plnenie bude predmetom

administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu.
22.7Dodávateľ sa zaväzuje počas realizácie zákazky strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými
stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku/dotácie vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa
zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu
a v potrebných lehotách.
22.8Verejný obstarávateľ je oprávnený nevystaviť objednávku
na plnenie ak v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zákazky, bolo
konštatované porušenie zákona.
23. Ďalšie informácie:
23.1Z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného
formou
výzvy na predkladanie
cenových ponúk
pre oslovené subjekty
a predkladateľov cenovej ponuky (ďalej aj ako „uchádzač“) nevyplývajú na základe
predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu
zákazky, oprávnenia spojené s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom
obstarávaní ani právo na úhradu nákladov spojených s jej predložením.
23.2Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8:00 hod. do 15:00 hod. Podateľňa je
otvorená v pracovné dni od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 14:00 hod.
23.3Pokiaľ z opisu predmetu zákazky,
Technickej správy, doručeného výkazu výmer alebo inej sprievodnej
dokumentácie, ktorá bola poskytnutá Dodávateľovi vyplýva priame alebo nepriame
označenie tovaru alebo stavebného postupu ( výrobku alebo výrobcu)
Verejný bstarávateľ umožňuje ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať dodaný
tovar a stavebný postup (výrobok) rovnakých alebo vyšších parametrov
ak ich uplatnenie nebude v rozpore s inými predpismi a rozhodnutiami príslušných
orgánov.
Ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho
dodaním predložiť potvrdenie, že ním ponúkaný tovar alebo
stavebný postup/ výrobok je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a
výbave-kvalite
Obec Košická Polianka dňa 16.08.2018
Mgr. Marta Petrilová
starostka obce Košická Polianka
Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č 2a: Podrobný aktualizovaný cenník jednotlivých položiek/výkaz- výmer, ktoré budú
predmetom objednávky, v zmysle opisu predmetu zákazky
Príloha č. 3: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami
Uchádzač vloží PRÍLOHU č.1,2,2a priamo do systému EVOSERVIS

Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača:
Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/osoba
oprávnená konať v mene
uchádzača:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Telefón/fax
e-mail

Príloha č.2
Návrh na plnenie kritéria
„Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH) za celý predmet zákazky“

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo, miesto podnikania:................................
IČO:...................................

Cena za všetky
položky celkom eur
bez DPH

DPH za
položky

Cena za všetky
položky celkom eur s
DPH

Cena za všetky položky
Súčet cien položiek
* Ak oslovený subjekt je/nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:
som platcom DPH / nie som platcom DPH - (nehodiace sa preškrtnúť)

V..................................dňa:.....................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :..............................

Príloha č.2a

Výkaz-výmer
Stavba:

Detské ihrisko v areály základnej školy v Košickej Polianke

Objekt:

Objednávateľ: Obec Košicklá Polianka
Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 001

121101111R

Zhrnutie ornice, vyrovnanie terénu
mechanizmami

m3

200,000

2 013

965082920R

Zhrnutie násypu zo štrkodrvy fr. 16/32mm,
hr.do 100 mm, -1,40000t
m3

30,000

3 221

564811111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a
zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm

m2

30,000

4 001

132211101

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine
tr.3 súdržných - ručným náradím - pre
prvky vybavenia detského ihriska

m3

3,000

5 001

181301101R

Terénne úpravy po realizácii výstavby,
preosiatie a rozhodenie zeminy na ploche

m2

180,000

6 231

180401111R

Vysadenie trávnika

m2

180,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 221

916561111R

Osadenie obrubníka do betónového lôžka

m

40,000

8 592

592170001700

Obrubník parkový

m

44,000

9 221

917862112R

Betón C16/20

m

2,500

10 R

917899999R

Montáž a osadenie, zabetónovanie prvkov
ihriska (zostava - hracia veža, lavička 4ks,
hojdacie zariadenie 2ks, pieskovisko)
kpl

11 553

553570023800R Hojdačka pružinová

ks

2,000

12 553

553570025400R Pieskovisko

ks

1,000

13 553

553570013700R Zostava - multifunkčná veža

ks

1,000

14 553

553560000200R Lavička

ks

4,000

kpl

1,000

99
15 221

998222011R

Presun hmôt HSV
Presun hmôt - doprava na miesto
montáže

Celkom

1,000

Cena
jednotková

Cena celkom

Technická správa
Detské ihrisko v areáli Základnej školy v Košickej Polianke
Špecifikácia predmetu zákazky – technický popis prvkov ihriska
Dodanie prvkov detského ihriska v bezúdržbovom vyhotovení - (antivandal).
Konštrukcia, priečniky a konštrukcia schodov vyrobená z nerezu, použitý spojovací materiál z
nerezu, vysokopevné laná s kovovou výstužou, kotvenie prvkov na pozinkovaných pätkách,
Zostava prvkov ihriska:
1. zostava – multifunkčná hracia veža - rozmer min. : 3,3m(v) x 7,0m(š) 6,3m(d)
2x veža, striešky v tvare "A", 2x nerezové bariéry usadené do rámu so spodnými nášľapmi, 2x
šikmý výlez so schodovými nášľapmi a madlami . - 2x šmýkačka vyrobená z trojvrstvového
laminátu celozafarbeného s vysokou farebnou stálosťou a odolnosťou proti UV žiareniu. – 2 x
závesná hojdačka – hojdačky musia obsahovať : nerezové reťaze, hliníkové-pogumované
sedáky, nerezové dvojložiskové závesy.
technické údaje: doporučený vek 2 - 14 rokov výška voľného pádu 0,95 m dopadová plocha
gumový povrch
2. pružinová hojdačka – koník - pružinová hojdačka vyrobená z kvalitného HDPE plastu s
vysokou farebnou stálosťou a odolnosťou proti UV žiareniu. Vysoko pevná vinutá pružina. technické údaje: doporučený vek 3 – 8 rokov výška voľného pádu 0,51 m rozmery min. (d x š
x v) 0,87 m x 0,20 m x 0,85 m dopadová plocha trávnik
3. pružinová hojdačka – psík - pružinová hojdačka vyrobená z kvalitného HDPE plastu s
vysokou farebnou stálosťou a odolnosťou proti UV žiareniu. Vysoko pevná vinutá pružina. technické údaje: doporučený vek 3 – 8 rokov výška voľného pádu 0,51 m rozmery min. (d x š
x v) 0,87 m x 0,20 m x 0,85 m dopadová plocha trávnik.
4. Pieskovisko – materiál drevo, min. požadovaný rozmer 2,5 x 2,5 m

Príloha č. 3
KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI,
RESP. ZÁUJEMCAMI
1. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí
integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.
2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa
uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, využívať
komunikačné rozhranie systému EVOSERVIS. Pri každej komunikácii medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom, resp. záujemcom, prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému EVOSERVIS sa vyžaduje podpísanie elektronickým podpisom/certifikátom.
4. Obsahom komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami,
bude vysvetľovanie tejto Výzvy, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie
predložených ponúk. 5. Ak je odosielateľom informácie verejný obstarávateľ, tak
uchádzačovi, resp. záujemcovi, bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii
do systému EVOSERVIS) doručená informácia prostredníctvom notifikačného e-mailu, že k
predmetnej zákazke existuje nová správa. Uchádzač, resp. záujemca, sa prihlási do systému
EVOSERVIS a v komunikačnom rozhraní tohto systému bude mať obsah komunikácie.
Uchádzač, resp. záujemca, si môže v komunikačnom rozhraní systému EVOSERVIS zobraziť
celú históriu o komunikácii medzi ním a verejným obstarávateľom, prípadne správcom
systému EVOSERVIS.
6. Ak je odosielateľom informácie uchádzač, resp. záujemca, tak po prihlásení do systému
EVOSERVIS a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému EVOSERVIS odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi a
správcovi systému, pričom odoslanie takej komunikácie je podmienené pripojením jeho
elektronického podpisu/certifikátu.
VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
1. V prípade potreby objasnenia požiadaviek uvedených v tejto Výzve, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej
sprievodnej dokumentácie môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie, a to
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS..
2. Žiadosti o vysvetlenie tejto Výzvy alebo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
predložené v inom jazyku ako slovenskom musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j.
slovenského jazyka. To sa netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade
rozdielov v obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka.
3. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ oznámi všetkým známym záujemcom
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS.

