Obec Ružiná
Ružiná č. 102, 985 52 Divín

Súťažné podklady
na vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky :
Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zabezpečenie procesu verejného
obstarávania na uskutočnenie stavebných prác:
Byť škôlkarom je zábava- vybudovanie detského ihriska MŠ Ružiná

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov obstarávateľa: Obec Ružiná
Adresa:
Ružiná č. 102, 985 52 Divín
IČO:
00 316 393
DIČ:
Kontaktná osoba:
Ing. Vojtech Ottmár
telefón:
+421 474307218
fax:
+421 474512357
web:
www.ruzina.eu
e-mail:
vojtech.ottmar@lucenec.sk
Druh zákazky : Zákazka s nízkou hodnotou / § 117, zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení /
2. Predmet obstarávania – názov a opis predmetu zákazky :
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zabezpečenie dodávateľa na uskutočnenie
stavebných prác na zákazku :Byť škôlkarom je zábava.
v rozsahu :
Realizovanie procesu verejného obstarávania na uskutočnenia stavebných prác.
Požadované prvky detského ihriska: V súlade s plantou technickou normou STN EN 1176, STN
EN 1177.a zákona 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Potrebné dodanie všetkých platných certifikátov.
Pozemok parcela č. 132I1 v okrese Lučenec, katastrálne územie Ružiná, register C, list
vlastníctva č.552, výmera 2082 m2

Kód CPV:
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
45000000-7 -Stavebné práce
1.
Kovová hracia zostava.
Výška pádu do 1 m. Priestor 6,8 x 6,6 m. Celková výška zostavy 3,10 m. Zostava do 3 – 14
rokov. Materiál: šmýkacia časť z nerezovej ocele, nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele,
boky a plastové časti z HDPE, laná s oceľovou výstužou. Dopadová plocha – trávnatá plocha.
Zostava: dve vežové podesty bez striešky, ktoré sú prepojené lanovým mostíkom s oceľovým
jadrom, vstup do jednej z veží – lanové schodíky, výstupná časť druhá veža – nerezová
šmýkačka.
Farebné prevedenie zostavy
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2.
Detský domček – obchodík
Konštrukcia z pozinkovanej ocele, potrebný priestor 4,35 x 4,35 m. Celková výška 2,2 m.
Kritická výška 0,1m. Veková kategória: do 14 rokov. Dopadová plocha – trávnatá plocha.
Materiál: Konštrukcia z pozinkovanej ocele, plastové časti HDPE, povrchová úprava –
striekaná vypaľovacia farba.
Prvok: Domček prestrešený, boky otvorené. Prípadne priestor na sedenie. Súčasťou domčeka
aspoň 2 predmety – didaktiky, ako napríklad (kresliaca tabuľa, hodiny, počítadlo).
Farebné prevedenie prvku
3.
Kovová preliezka
Parametre priestor: 5,3 x 5,8 m. Celková výška zostavy 2m. Výška pádu 1,9 m. Veková
kategória: 3 – 14 rokov.
Materiál: Konštrukcia z pozinkovanej ocele, , povrchová úprava – striekaná vypaľovacia
farba, plastové časti HDPE, , laná s oceľovou výstužou
Potrebná dopadová plocha – zatrávňovacia doska pod ihrisko a sieť proti zatlačeniu dosky do
terénu a kolíky.
Prvok: šplhacie a balančné prvky lanové vystužené oceľovým jadrom
Finančné zdroje: Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky. Podpora rozvoja športu
3. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania :
Miesto: Ružiná
Predpokladaný termín dodania stavebných prác na výstavbu detských ihrísk:
do 30.04.2020.
4. Typ zmluvy :
Zmluva o dielo podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v písomnej forme, ktorá bude
uzavretá s úspešným uchádzačom. Podrobné podmienky zmluvy verejný obstarávateľ
dohodne na rokovaní o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom.
5. Obsah ponuky
5.1Doklad o oprávnení poskytovať stavebné práce – predložením fotokópie
dokladu,čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo VO. Podľa par. 32 Z.z.
343/2015
5.2Cenová ponuka:
5.2.1Cena za dodanie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle platných zákonov
5.2.2Navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
5.2.3Ak je záujemca platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Hodnota DPH.
5.2.4Ak záujemca nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní
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6. Miesto a lehota na predkladanie ponúk :
Ponuky v slovenskom jazyku je potrebné doručiťpoštou
v termíne do: 12.12.2019 do 13,00 hod. na adresu verejného obstarávateľa uvedenú
v bode 1. Obálku označiť : VO „Byť škôlkarom je zábava“
7. Rozdelenie predmetu obstarávania :
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý
predmet zákazky.
8. Hlavný zdroj financovania :
Realizácia s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja
športu na rok 2019 a spolufinancovanie obce Ružiná.

9. Kritérium na vyhodnotenie ceny :
- najnižšia cena.
Verejný obstarávateľ hodnotí výšku ceny vrátaneDPH.
10. Vyhodnotenie ponúk :
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa.
11. Predpokladaná hodnota zákazky
Na základe predpokladanej hodnoty zákazky 8 237,31 € bez DPH
Spôsob úhrady za verejné obstarávania : v roku 2020.
12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá
cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa.
V Ružinej dňa : 03.12.2019

____________________________
Jozef Líška
starosta obce
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Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ Obec Ružiná - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na
uskutočnenie stavebných prác :Byť škôlkarom je zábava
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, Vás
vyzýva
na predloženie cenovej ponuky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov podľa § 117 .
Ponuku je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke poštou s označením ako je uvedené v súťažných
podkladoch v termíne do 12.12.2019 do 13,00 hodiny na adresu verejného obstarávateľa uvedenú

v bode 1.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet
obstarávania v súlade s touto výzvou.

S pozdravom

_________________________
Jozef Líška
starosta obce
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Názov: Obec Ružiná
Adresa:Ružiná č. 102 , 985 52 Divín
Kontaktná osoba: Jozef Líška – starosta obce
Email: vojtech.ottmar@lucenec.sk

CENOVÁ PONUKA PRE VÝBER DODÁVATEĽA
Druh zákazky :

Stavebné práce

Názov predmetu zákazky :

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na
uskutočnenie stavebných prác:
Byť škôlkarom je zábava– vybudovanie
detského ihriska pri MŠ Ružiná

Číslo projektu:
I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača
Obchodné meno :

IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :
Bankové spojenie :

IBAN :

DIČ :

IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :
E-mail :

Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady
Cena celkom bez
DPH

Názov predmetu zákazky
1.

Zabezpečenie procesu verejného
uskutočnenie stavebných prác:
Byť škôlkarom je zábava

obstarávania

Cena celkom
s DPH

na
€

€

súvisiace s predmetom zákazky
V ………………………. dňa .........................

............................…………………………...…
štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)

