Správa športových zariadení Levice, Ľ.Podjavorinskej 3, 93427 Levice

Výzva na predkladanie ponúk
v zmysle ustanovení § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Obchodné meno: Správa športových zariadení Levice
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 3, 93427 Levice
Štatutárny zástupca: Ing. Roman Takács, riaditeľ
IČO: 31196349
DIČ: 2021001477
Mobil: +421905716162
e-mail: sszlevice@sszlevice.sk
webové sídlo: www.sszlevice.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL):
https://www.sszlevice.sk/verejné obstarávanie

2. Názov predmetu a predmet zákazky
Názov predmetu zákazky : Výstavba detského ihriska v Leviciach.
Predmet zákazky: Dodanie a montáž hracích prvkov pre výstavbu detského ihriska v Leviciach podľa
špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu tejto Výzvy.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky - program „Podpora rozvoja
športu na rok 2019“ a vlastných zdrojov.

3. Miesto realizácie
Areál futbalového štadióna, Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 7, Levice

4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo.
V prílohe tejto Výzvy je predložený návrh Zmluvy o dielo. Tento návrh je pre uchádzača záväzný.

5. Stručný opis a min. technické špecifikácie
Dodanie hracích prvkov pre výstavbu detského ihriska v Leviciach podľa Špecifikácie predmetu
zákazky, ktorá tvorí prílohu tejto Výzvy.
Montáž hracích prvkov a kompletizácia. Výkopové práce pre kotvenie hracích prvkov. Osadenie
a ukotvenie hracích prvkov. Betonáž základov hracích prvkov.
Ak je v tejto Výzve alebo v jej prílohách niekde použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka,
patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené.
Pri výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Technické parametre požadované verejným obstarávateľom v Špecifikácií predmetu zákazky, ktorá
tvorí prílohu tejto Výzvy, sú minimálne technické parametre.
Uchádzač môže uviesť ním ponúkané typové označenie výrobku, výrobcu a jeho technické parametre,
ktoré musia zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa.
Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v Návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu tejto Výzvy.
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6. Zatriedenie podľa CPV
37535200-9 Zariadenie ihrísk
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

7. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky 11 000,00 € bez DPH.

8. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, alebo jeho časť
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Možnosť rozdelenia predmetu zákazky respektíve cenovej ponuky: Nie
Variantné riešenie: neumožňuje sa

9. Spôsob tvorby ceny
- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.
- Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa Návrhu na plnenie kritéria, ktorá je prílohou tejto Výzvy.
Ponuková cena musí byť spracovaná formou ocenenia jednotlivých položiek podľa výkazu - výmer,
ktorý tvorí prílohu tejto Výzvy. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s
realizáciou zákazky.
- Ak uchádzač je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu za predmet zákazky s DPH. DPH bude
účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase
zdaniteľného plnenia.
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je
platiteľom DPH. V prípade, ak sa uchádzač počas plnenia predmetu zákazky stane platiteľom DPH,
táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje
o príslušnú sadzbu DPH.
Uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v Eurách, predložená cena bez DPH, DPH a cena
s DPH.

10. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na realizáciu prác „Výstavba detského ihriska
v Leviciach“.

11. Dĺžka trvania zákazky
30 dní od odovzdania staveniska.

12. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú v platnosti v predpokladanej lehote viazanosti ponúk do 31.10.2020.

13. Podmienky účasti uchádzačov
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúcu sa osobného
postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistuje u uchádzača dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 13 nasledovne:
13.1. Predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
13.2. Predložením čestného vyhlásenia, že nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti
vo verejnom obstarávaní v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený
v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
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13.3. Preukázanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa
§152 ods.4 ZVO.
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto Výzve vrátane jej príloh.
13.4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad
uvedený v bode 13.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

14. Náležitosti ponuky
Ponuka predložená uchádzačom na základe požiadavky verejného obstarávateľa musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača,
- Ocenený výkaz - výmer podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača,
- Štatutárnym zástupcom uchádzača doplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo,
- Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača,
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 13 tejto Výzvy,

15. Lehota na predkladanie ponúk
Dňa 11.05.2020 do 14:00 hod.
a) Uchádzači predkladajú ponuky v slovenskom jazyku.
b) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme a doručená nasledovne:
- prostredníctvom pošty alebo iným doručovateľom na adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy,
- osobne na sekretariát verejného obstarávateľa, ktorá sa nachádza na adrese uvedenej v bode 1
tejto Výzvy,
c) Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej techniky
pre zabezpečenie trvalého zachytenia jej obsahu.
Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač predloží, v uzatvorenej obálke označenej
názvom akcie „Výstavba detského ihriska v Leviciach“ - NEOTVÁRAŤ.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude vyhodnocovať a vráti
sa uchádzačovi neotvorená.

16. Podmienky financovania predmetu zákazky
Predmet zákazky bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ a vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ vykoná platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej
faktúry za skutočne zrealizované práce.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky na realizáciu predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 14 dní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy
je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch.

17. Termín otvárania ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 12.05.2020 o 09.00 hod.
Miesto: viď bod 1 tejto zmluvy

18. Použitie elektronickej aukcie
Nie

19. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH.
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20. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 1. mieste,
ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.
Návrh na plnenie kritéria je potrebné predložiť na tlačive podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto Výzvy.
V prípade, že ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo požiadať o vysvetlenie.
Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené v tejto Výzve a bude vyhodnotená
ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom
verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese výberu.
Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia na kontaktný email.

21. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú cenovú ponuku, ktorej výška na dodanie
predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač
nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným
obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné
ich predvídať.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak
v procese overovania obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného
obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky
(tovary - nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.).
Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní zákazky objednávateľovi doklady
a dokumenty potrebné na jeho uvedenie do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifikáty
a atesty, doklad o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v zmysle ZVO:
Róbert Vida

V Leviciach dňa 27.04.2020

22. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
-

Výkaz-výmer
Zmluva o dielo
Špecifikácia predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritéria
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