Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina, IČO: 00321796

Všetkým záujemcom
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

sp.

Mgr. Katarína Zahradníková
0417063110

/2021

Mestský úrad Žilina
27.05.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka a montáž prvkov detského ihriska - ZA Solinky“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mestský úrad Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

0417063110

Kontaktná osoba:

Ján Vajda

E-mail:

jan.vajda@zilina.sk

Tel.:

+421417063607

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov detského ihriska na sídliku Solinky v Žiline.
Špecifikácia prvkov:
1. Osiková ulica
Preliezka so šmýkačkou (domček, lokomotíva, auto), preliezacím tunelom a edukatívnymi prvkami
Prvok musí obsahovať:
Platformu z protišmykovej vodeodolnej preglejky na oceľovom ráme
Striešku z HDPE/HPL, odolnú voči poveternostným vplyvom
Preliezací tunel z plypropylénu
Nerezovú šmýkačku s bočnými panelmi z HDPE
Min. 3 interaktívne edukačné prvky (napr. počítadlo, ďalekohľad, panel)
Materiál:
Drevené stĺpy z lepených drevených hranolov, bez hŕč a sukov, min. 90 x 90 mm, impegnované + 2 x povrchová úprava
lazúrovým lakom, ukončené PP krytkami, min. 5-ročná záruka proti hnilobe, hubám a škodcom
Kovové madlá – nerezová oceľ
Bočnice – vysokoodolný HDPE alebo HPL laminát, odolný voči poveternostným vplyvom
Rozmery a technické parametre:
Dĺžka:

300 cm

Šírka:

220 cm

Výška:

215 cm

Výška pádu:

do 60 cm

Veková skupina detí:

1 – 8 rokov

Bezp. zóna:

Cca 25 – 30 m2

Prvok bude inštalovaný na trávnatý povrch. Miesta so zvýšeným namáhaním (výjazd zo šmýkačky, nástup na schodíky) budú vybavené
materiálom zamedzujúcim nadmerné opotrebenie povrchu, napr. EDPM rohožami.

Ilustračné foto tvorí prílohu č. 1

2. Jaseňová ulica
Štvorcová trampolína na zapustenie do zeme
Antivandal prevedenie, pre použitie v exteriéri a celoročné využitie.
Plocha na skákanie je zhotovená z protišmykových HDPE plastových dielcov spojených oceľovými lankami na pružinách, upevnených
v oceľovom ráme trampolíny, zhotovenom z pozinkovaného plechu hr. 1,5-2,0 mm.
Okraje trampolíny tvorí ochranný pás SBR/EDPM vrstvy v šírke min. 25 cm.
Rozmery a technické parametre:
Dĺžka:

Min. 130 cm

Šírka:

Min. 130 cm

Plocha na skákanie:

Min. 80 x 80 cm

Výška pádu:

do 90 cm

Veková skupina detí:

5 + rokov

Max. hmotnosť užívateľa

120 kg a viac

Prvok bude inštalovaný na trávnatý povrch.
Ilustračné foto tvorí prílohu č. 1

3. Borová ulica
Preliezka s rôznymi typmi výlezov v tvare šesťuholníka s horizontálnou sieťou pre väčšie deti.
Prvok musí obsahovať:
V každom poli medzi stĺpmi rôzne prvky pre zvyšovanie fyzickej kondície a obratnosti detí
(min. lezecký zvislý panel s úchytmi, vertikálna sieť, kruhy, alebo hrazda, rebrík, alebo rebriny)
Zostava je navrchu prepojená horizontálnou sieťou - pavučinou
Riešenie plochy tlmiacej náraz v bezpečnostnej zóne prvku musí zodpovedať požiadavkám normy STN EN 1176 a 1177, podľa
kritickej výšky pádu navrhovaného prvku.
Prípustné varianty materiálu a prevedenie:
a) štrk plavený fr. 4-8 mm, plocha ohraničená gumovými obrubníkmi
b) gumové rohože v hrúbke zodpovedajúcej tlmeniu nárazu pre výšku pádu navrhovaného prvku, plocha ohraničená gumovými
obrubníkmi
- gumové zatrávňovacie rohože, vrátane pokládky so zatrávňovacím substrátom
Materiál:
Drevené stĺpy z lepených drevených hranolov, bez hŕč a sukov, min. 90 x 90 mm, impegnované + 2 x povrchová úprava
lazúrovým lakom, ukončené PP krytkami, min. 5-ročná záruka proti hnilobe, hubám a škodcom
Kovové diely, madlá, tyče – nerezová oceľ

Lezecká stena – vysokoodolný HDPE alebo HPL laminát, odolný voči poveternostným vplyvom, príp. vodovzdorná preglejka.
Laná, rebríky a siete sú s ocele, opletené polypropylénovým opletením a spojené odolnými plastovými elementami.
Rozmery a technické parametre:
Dĺžka:

300 cm

Šírka:

250 cm

Výška:

210 cm

Výška pádu:

200 cm

Veková skupina detí:

3 – 14 rokov

Bezp. zóna:

Cca 30 – 35 m2

Prvok bude inštalovaný na trávnatý povrch.

Ilustračné foto tvorí prílohu č. 1
Všetky práce musia byť realizované podľa platných predpisov a noriem STN v čase realizácie stavby. Pred zahájením výkopových prác
je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., zhotoviteľ si zaistí predmetné
vytýčenie inžinierskych sietí.
Vyobrazenia prvkov sú ilustračné a udávané rozmery sú orientačné.
Uchádzač môže predložiť ponuku ekvivalentu, ktorý spĺňa minimálne vybavenie prvku podľa zadania.
Rozmery prvku sa môžu odlišovať od zadania max. o +/- 10% oproti požadovaným rozmerom.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,
zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.

Typ zákazky: Tovary

3. Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom
obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v Opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy o dielo Príloha č. 2.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 500 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 07.06.2021 , 14:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Dodávka a montáž prvkov
detského ihriska - ZA Solinky“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na
plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve, t.j. Zmluvu o dielo
Príloha č. 2.
Lehota dodania predmetu zákazky 40 kalendárnych .

11. Miesto dodania tovaru
Žilina Sídlisko Solinky

12. Obsah ponuky
1) Krycí list ponuky
2) Technická špecifikácia prvkov detského ihriska
3) Návrh na plnenie kritérií

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú
podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie
postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto
výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v
platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného
uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať
zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 6 alebo ponuka doručená iným spôsobom ako určil
verejný obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom
informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže,
zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.

3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Mgr. Katarína Zahradníková
+421417063110
Mestský úrad Žilina

