Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Trebišov v zastúpení – PhDr. Marek Čižmár, primátor
Sídlo:
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO:
00 331 996
DIČ:
2020773590
Kontaktná osoba vo veciach zákazky a verejného obstarávania
Ing. Klaudia Rosipajlová
Mobil:
+421 905 291 467
E-mail:
rosipajlova@trebisov.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky:

Herné a cvičiace prvky pre projekty Participatívneho rozpočtu I. 2019
2.2. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru
2.3. Typ zmluvy: zmluva o dielo
2.4. CPV kódy:
37400000-2 - Športový tovar a výbava
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
- A. Ostrovček na Ulici 17. novembra v Trebišove
- B. Detské ihrisko na Ulici Škultétyho v Trebišove
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 31.10.2019
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky je dodanie a montáž herných a cvičiacich prvkov k víťazným projektom
Participatívneho rozpočtu I. 2019 Mesta Trebišov. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich
prvkov rozdelených na časti.
Časť A. Ulica 17. novembra:
- Trenažér na nohy 1 ks
- Veslovací trenažér 1 ks
- Lavička na posilnenie brucha 1 ks
- Informačná tabuľa 1 ks
Časť B. Revitalizácia Škultétyho:
- Preklápacia hojdačka pre 4 deti 1 ks
- Trojhrazda 1 ks
- Trojkladina 1 ks
- Informačná tabuľa 1 ks
4.2. Predmet zákazky musí spĺňať platné normy STN EN 1176. Dopadová plocha sa realizuje
podľa STN EN 1177. Plochy pod prvkami detského ihriska, ktoré si vyžadujú bezpečnostný
povrch, budú vyhĺbené do hĺbky podľa normy STN EN 1177. Predmet zákazky musí spĺňať
dané technické normy a štandardy s predložením certifikátov na predmet zákazky. Uchádzač
musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti pre predaj predmetu zákazky. V projekte sa
použijú iba certifikované prvky.

4.3. Súčasťou zákazky sú všetky práce spojené s kompletným odovzdaním predmetu zákazky
a všetky vedľajšie práce vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia.
4.4. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie
predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.
4.5. Ilustračné obrázky jednotlivých prvkov zákazky sú uvedené v prílohe č.2 tejto výzvy, ktorej
súčasťou je aj ich technická špecifikácia a minimálne parametre.
4.6. Prvky je možné nahradiť ekvivalentom rovnakej alebo vyššej kvality.
5. Predkladanie cenových ponúk
5.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
5.2. Cenová ponuka, ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky vrátane
dopravných nákladov a montáže, sa predkladá na celý predmet zákazky.
5.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 16.09.2019 do 12:00 vrátane.
5.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe alebo sa doručujú elektronicky.
5.5. V prípade, že uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe, môže tak urobiť
prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne, doručením cenovej ponuky do podateľne
Mestského úradu v Trebišove. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi.
5.6. Cenové ponuky v listinnej podobe sa doručujú v uzatvorených obálkach a označujú sa
„CP – Herné a cvičiace prvky pre projekty Participatívneho rozpočtu I. 2019 –
NEOTVÁRAŤ“
5.7. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť pri listinnej podobe :
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov.
5.8. V prípade, že uchádzač doručuje ponuku elektronicky, adresa, na ktorú sa majú ponuky
doručiť pri elektronickej podobe je: rosipajlova@trebisov.sk.
5.9. Označenie predmetu elektronickej pošty - emailu: „CP - Herné a cvičiace prvky pre
projekty Participatívneho rozpočtu I. 2019“
6. Lehota viazanosti ponuky
6.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.12.2019.
7. Podmienky financovania predmetu zákazky
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.
7.2. Zálohy nebudú poskytované.
7.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou faktúry
bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúry je do 14 dní.
8. Podmienky účasti uchádzačov
8.1. Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný predmet zákazky. Túto
oprávnenosť overí verejný obstarávateľ na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výpis z obchodného registra alebo
výpis zo živnostenského registra zabezpečí verejný obstarávateľ. V prípade, ak z technických
dôvodov nebude možné získať výpis z informačných systémov verejnej správy v rozsahu
zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o
predloženie výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.
V prípade, ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky, tak predloží doklad o oprávnení na podnikanie na daný predmet
zákazky vydaný v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača

8.2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
8.3. Uchádzač predloží min. 2 referencie súvisiace s predmetom zákazky za predchádzajúce 3
roky od vyhlásenia zákazky v minimálnej hodnote 5000,00€
8.4. Uchádzač je povinný predložiť doklady preukazujúce materiálové a technické vlastnosti
jednotlivých prvkov predmetu zákazky(napr. produktový list, technický opis a pod.) za
účelom overenia splnenia kvalitatívnych(materiálových a technických) požiadaviek na
jednotlivé prvky zákazky.
9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
9.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
10. Obsah ponuky
10.1. Ponuka musí obsahovať:
- Ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou č.1 tejto výzvy,
- Doklady podľa bodu 8., okrem bodu 8.1.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
11.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom
mieste po vyhodnotení ponúk na základe kritérií. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho
ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
11.2. Po vyhodnotení ponúk budú uchádzači mailom oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
11.3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.
11.4. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ
môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
11.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
11.6. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
V Trebišove, dňa 04.09.2019

Ing. Klaudia Rosipajlová
referent pre regionálny rozvoj
Prílohy:
1. príloha č.1 – Cenová ponuka
2. príloha č.2 – Technická špecifikácia

PhDr. Marek Čižmár
primátor

