Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

Názov adresy a kontaktné údaje:
Názov: Obec Číž
Adresa: Číž 48, 980 43 Číž
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Tóth, starosta obce
Kontakt – telefón: +421 907 813 295
Kontakt – mail: obec.ciz@gemernet.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.obecciz.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL):
http://obecciz.sk
Názov predmetu zákazky:
Modernizácia detského ihriska v obci Číž
Hlavný kód CPV:
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 Zariadenie ihrísk
Druh zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
Stručný opis:
Jedná sa o modernizáciu existujúceho detského ihriska v obci Číž, kde sa vymenia staré
komponenty ihriska za nové.
Komponenty a stavebné práce:
1. Povrch detského ihriska – Povrchové úpravy zahŕňajú zemné práce spojené s
umiestnením jednotlivých komponentov a súčastí detského ihriska.

2. Reťazová dvojhojdačka – Nosná konštrukcia hojdačky bude vyrobená z konštrukčnej
ocele, ktorá bude proti korózii ošetrená povrchovou úpravou, sedadlá budú zavesené
pomocou povrchovo upravených reťazí. Výška voľného pádu bude 1 m.
3. Montáž – Reťazová dvojhojdačka – Konštrukcia reťazovej hojdačky bude uložená do
betónového úložiska. Povrch pre tlmiaci pád bude trávnik.
4. Dvojvežová zostava štvorboká – 2x veža, šmýkačka, šikmý výlez s nášľapmi a
kovovými madlami, šikmý výlez s lanom a nášľapmi, lanový most medzi vežami,
kolmá lezecká stena, šplhacia sieť. Nosná konštrukcia vežovej zostavy bude vyrobená
z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou. Šmýkačka
bude vyrobená z laminátu. Lanový most, šplhacia sieť a lano budú vyrobené z
minimálne 16 mm lana. Podesty a lezecká stena budú vyrobené z vodovzdornej
preglejky určenej pre vonkajšie prostredie. Výška voľného pádu bude 1m.
5. Montáž – Dvojvežová zostava štvorboká – Konštrukcie budú uložené do betónového
lôžka. Povrch pre tlmiaci pád bude trávnik
Všetky herné zariadenia na detskom ihrisku (verejnom priestore) budú inštalované a
udržiavané podľa noriem EN 1176 a EN 1177 aby sa trvalo udržala maximálna bezpečnosť
prevádzky detského ihriska.
Predpokladaná hodnota zákazky:
6 934,16 € bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € (celkom s DPH).
Dĺžka trvania zákazky:
Začiatok: po podpísaní a zverejnení zmluvy
Koniec: 31.3.2019
Podmienky účasti:
Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá
uskutočňovať stavebné práce.
Vyžaduje sa predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce – živnostenský
list, výpis z Obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, doklad o zápise do

zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže schopnosť
uskutočňovať stavebné práce.
Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
Lehota na predkladanie ponúk: 14.12.2018 do 14:00 hod.
Termín otvárania ponúk: 14.12.2018 o 15:00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 15.1.2019

