Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z,z, o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno: Mesto Poprad
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie vo veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru
výstavby
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
telefón: +421 52 7167276
e-mail: daniela.polastikova@msupoprad.sk
webové sídlo: www.poprad.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://www.poprad.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk.phtml?id3=124653

3. Názov predmetu zákazky:
Výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku za bytovým domom Novohrad na sídlisku
Západ v meste Poprad

4. Stručný opis a minimálne technické špecifikácie:
Predmetom zákazky je výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku na ul. 29. augusta
v Poprade pri bytovom dome Novohrad na ktorom sa nachádza 5 ks hracích prvkov. Tieto prvky
je potrebné zachovať. Jeho dopadovú plochu o výmere 198 m2 tvoria prefabrikované dlaždice,
ktoré v prvých rokoch tvorili kvalitný povrch detského ihriska.. Avšak poveternostnými
vplyvmi (dážď, mrazy a pod.) a taktiež pravidelným používaním ihriska dochádza k ich
posuvom, vyvýšeniu/zníženiu, odtrhnutiu. Riešením uvedeného nepriaznivého stavu je:
- odstránenie existujúcich dopadových dlaždíc
- odvoz dlaždíc a poplatok za uloženie na riadenú skládku
- úprava existujúceho podkladu (zhutnenie, dosypanie kameniva o frakcii 0-4mm v hrúbke s
ohľadom na výšku existujúcich obrubníkov, výšková úprava podkladu vzhľadom na rôzne
hrúbky dopadovej plochy)
- dodávka a pokládka gumenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke
60 mm + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 mm +
dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 mm
- dodávka a pokládka gumenej SBR podložky pod dopadovú plochu ihriska v celkovej hrúbke
35 mm + dodávka a pokládka podkladnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 mm +
dodávka a pokládka vrchnej vrstvy dopadovej plochy EPDM hrúbky 8 mm
- uvedené položky musia zahŕňať všetky priame i nepriame náklady.
Verejný obstarávateľ definované technické parametre považuje za minimálne požadovaný
štandard, ktorý očakáva od budúceho dodávateľa stavebných prác.
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5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
26 510,11 EUR

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH
Vyplnená príloha č. 1 výzvy – Návrh na plnenie kritérií s potvrdením oprávnenej osoby
uchádzača.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorého predložená konečná cena za celý predmet zákazky bude
najnižšia z predložených ponúk.

7. Dĺžka trvania zákazky:
Realizácia najneskôr do 20.4.2020

8. Podmienky účasti:
8.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči
verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
8.2. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia (doklad
preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce uvedené v predmete tohto
verejného obstarávania a doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní)
overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným
Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné
obstarávanie.

9. Požiadavky na predmet zákazky:
Dopadová plocha musí spĺňať požiadavky pre dopadové plochy v zmysle platných noriem EN
1177 a EN 1176 pre detské ihriská, platného zákona č. 371/2019 Z.z. o základných
požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Lehota na predkladanie ponúk:
19.02.2020 10:00
Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
10.1. Osobné doručenie – v pracovnej dobe v podateľni na prízemí MsÚ Poprad
10.2. Poštou : - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
10.3. Prostredníctvom elektronickej pošty: zaslať e-mail: alena.uhrinova@msupoprad.sk
Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení musí obsahovať identifikáciu
predkladateľa ponuky ( obch. meno a sídlo) a označenie „CENOVÁ PONUKA – Výmena
dopadovej plochy na detskom ihrisku – neotvárať“. V prípade zaslanie e-mailu - predmet
označený ako – „cenová ponuka – „ Výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku –
neotvárať“
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11. Termín otvárania ponúk:
19.02.2020 11:00
12. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
12.1. Vyplnená príloha č. 1 výzvy – Návrh na plnenie kritéria - cena predmetu zákazky
12.2. Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 2 výzvy
12.3. Návrh zmluvy – príloha č. 3 výzvy v súlade s bodom 14.1. výzvy

13. Miesto dodania predmetu zákazky
Poprad, Sídlisko Západ, ulica 29. augusta – pri bloku Novohrad- k.ú. Poprad, p.č. 2066

14. Ďalšie informácie
14.1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil návrh zmluvy
a to tak, že doplní svoje identifikačné údaje v čl. I a čl. II a vyplní cenu predmetu v čl. V.
Návrh zmluvy musí podpísať štatutárny zástupca uchádzača resp. oprávnený zástupca
uchádzača ako súhlas s obsahom tejto zmluvy.
14.2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač doložil Certifikát preukazujúci vykonanie
skúšky podľa EN 1177 pre potrebné výšky pádov po ukončení stavebného diela.
14.3. Verejný obstarávateľ požaduje 60 mesačnú záruku na stavebné práce.
14.4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v opise bodu 4 výzvy, výkaze
výmer – prílohy č. 2 výzvy a návrhu zmluvy – prílohe č. 3.výzvy.
14.5. V súlade s § 117 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
15. Zodpovedné osoby:
Meno a priezvisko zodpovednej osoby za odbornú časť:
Ing. Zuzana Čakyová - odborný referent odd. životného prostredia .....................v.r.................
Ing. Daniela Gerčák Polaštiková, vedúca odd. odd. životného prostredia ............v.r.................
Ing. Kristína Horáková – vedúca odboru výstavby .............................................v.r.................
Meno a priezvisko zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Mgr. Alena Uhrinová …v.r.......

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:






Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

- Návrh na plnenie kritérií
- Výkaz výmer
- Návrh Zmluvy o dielo
- Ihrisko Novohrad – foto skutkového stavu
- Situácia

