Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bojnice
Kontaktné osoby: Ing. Angelika Jánošová
Sídlo:
Obec: Bojnice
Ulica: Sládkovičova
Kontakt:
Telefón: 046/512 16 19
E-mail: angelika.janosova@bojnice.sk

IČO: 00 318 001
PSČ: 972 01
Číslo: 176/1
Fax: 046/512 16 21
Internetová adresa URL:
www.bojnice.sk

Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska na sídlisku Lúčky
Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk;
45236210-5 – stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Druh zákazky: dodanie tovarov a súvisiacich služieb
Stručný opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa na kompletnú dodávku, osadenie
a montáž detského ihriska na sídlisku Lúčky v meste Bojnice. Detské ihrisko bude
pozostávať z troch prvkov: reťazová dvojhojdačka celokovová, lanová pyramída,
univerzálna celokovová veža, ktorých technický popis a ilustračné foto prikladáme
v prílohe.
Verejný obstarávateľ umožňuje dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
prvkami s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. O splnení podmienky
ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Všetky prvky predpokladáme inštalovať v dopadovej výške do 1 m, vežovú zostavu
osadíme so zníženou podestou tak, aby nebola potrebná finančne náročná dopadová
plocha, ale postačovalo maximálne využitie trávnatého povrchu.
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 624,- EUR bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH .
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
O skutočnosti, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. Uchádzač
Je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a dodanie
diela ako celku, a to najmä náklady na montážne práce, materiál a prepravu.
Dĺžka trvania zákazky: do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy o dielo.
Podmienky účasti: Uchádzač spolu s cenovou ponukou predloží:

-

kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky,
návrh zmluvy o dielo na dodanie predmetu zákazky,
kópiu certifikátu prvkov detského ihriska, ktorý preukáže zhodu
s normami STN EN 1176.

Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2018 do 14:00 hod.
Termín otvárania ponúk: 25.06.2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 31.12.2018

PhDr. František Tám, v.r.
primátor mesta

