OBEC

KOTEŠOVÁ
Obecný úrad Kotešová
013 61 KOTEŠOVÁ 325

Č. p.:475/2019

V Kotešovej dňa 4. 7. 2019

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou
(Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle §-u 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o VO)
Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Obec Kotešová
Sídlo:
Kotešová 325, 013 61 Kotešová
Zastúpený:
PhDr. Peter Mozolík, starosta obce
IČO:
00321389
DIČ:
2020626454
Bankové spojenie:
VÚB banka, a.s. Bytča
Číslo účtu:
1713166451/0200
IBAN:
SK5202000000001713166451
Tel/fax:
041/5575843, 041/5575127
Elektronická pošta:
ocukotesova@mail.t-com.sk, peter.mozolik@mail.t.com.sk
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriská pred Obecným úradom v Kotešovej, na
parcele C-KN č. 421/2, evidovaná na LV č. 2226, v katastrálnom území obce Kotešová
2.2 Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie nie bežne dostupných stavebných prác
v zmysle §-u 3, ods. 3, podľa §-u 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákona o VO), zákazka na
Zabezpečenie stavebných prác spojených s výstavbou detského ihriska pred Obecným úradom v
Kotešovej, predmet 45, Slovník spoločného obstarávania (kod CPV): 37535200-9 Zariadenie ihrísk,
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Druh verejného obstarávateľa - regionálny alebo miestny orgán, zatriedenie obstarávajúceho subjektu
podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
2.3 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na nie bežne dostupné stavebné práce:
Zabezpečenie stavebných prác spojených s výstavbou detského ihriská pred Obecným úradom v
Kotešovej.
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: PhDr., Mgr. Peter Mozolík
3. Predpokladaná cena zákazky:
Na základe celkového rozpočtu k uvedenému projektu, ktorý vypracoval Z-PROJEKT, s.r.o.,
Moravská 4312, 020 01 Púchov, vypracovala Zuzana Jurigová, kde je stanovená cena bez DPH vo
výške 8043,00 €, cena s DPH je vo výške 9651,60. Uvedený projekt bude financovaný z rozpočtu obce
Kotešová na rok 2019.

4.Opis predmetu zákazky a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky: Na základe celkového
rozpočtu k uvedenému projektu, ktorý vypracoval projektantka, je predmetom tejto zákazky riešenie
umiestnenia prvkov detského ihriská a dodanie týchto prvkov v rátane osadenia v parku pred obecným
úradom na parcele C-KN č. 421/2, ostatná plocha o výmere 648 m2, v parku pred obecným úradom
v Kotešovej. Rozmery ihriská budú 14 x 14 m.
Na uvedenej ploche budú umiestnené a dodané nasledovné prvky detského ihriská:
- Jednovežová kovová zostava
- Dvojhojdačka kovová
- Prevažovacia kovová hojdačka s tlmičmi
- Hojdačka pružinová – ŠTVORLÍSTOK
- Hojdačka pružinová – MOTORKA
- Lavička s operadlom
- Odpadkový kôš
- Pravidla pre správanie sa na ihrisku – kovová konštrukcia
Predmetom zákazky je poskytnutie tovaru s dodávkou a montážou pre výstavbu detského
ihriska obci Kotešová, v parku pred Obecným úradom v Kotešovej na ploche 14 x 14 m. Na dodanie
predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo. Ide o obstaranie hracích prvkov spolu s dodaním
a montážou. Účelom navrhovanej výstavby detského ihriska je zvýšenie atraktivity predmetnej lokality
a vytvorenie miesta pre užitočné využitie voľnočasových aktivít a zdravú zábavu pre občanov a
návštevníkov obce Kotešová. Vybudovanie detského ihriska bude zlepšovať pohybový aparát detí,
pozitívne motivovať deti s rodičmi zdravšie tráviť voľný čas a prispeje k budovaniu vzťahov medzi
deťmi, mládežou aj v rodine samotnej. Výrobky musia mať platný certifikát na bezpečnosť a kvalitu
pre štáty EÚ. Herné zostavy musia byť riadne označené podľa platných noriem STN EN 1176.
Označenie herného zariadenia je povinné pri každom výrobku, uvedenom na vnútorný i zahraničný
trh. Pri preberaní diela bude odovzdaný prevádzkový poriadok, návod na kontrolu a údržbu detského
ihriska a všetky potrebné protokoly, doklady a certifikáty. Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne
spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania. Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti
sú bližšie špecifikované a určené výkazom výmer a súťažnými podkladmi, ktoré tvoria prílohu tejto
Výzvy. Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie uvedenom
odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy. Uchádzači môžu použiť aj primerané ekvivalenty
prvkov podľa popisu v prílohe.
Začiatok prác na základe podpísania Zmluvy o dielo je určený na 1. 8. 2019 a ukončenie prác je určené
najneskôr do 31. 10. 2019.
Bližšie informácie ku zákazke budú poskytnuté na Obecnom úrade v Kotešovej u starostu obce PhDr.,
Mgr. Petra Mozolíka. Každý záujemca o zákazku sa môže zoznámiť s predmetom zákazky osobne
alebo telefonický z dôvodu zabezpečenia podkladov do súťaže.
5. Miesto dodania predmetu obstarávania:
Obec Kotešová, okres Bytča katastrálne územie Kotešová
6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
NIE
ÁNO
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
ÁNO
8. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Zabezpečenie stavebných prác spojených s doasfaltovaným miestnych obecných komunikácii
a plôch v obci Kotešová do 30. 6. 2017.

9. Lehota na predkladanie ponúk od - do:
deň: 04. mesiac: 07. rok: 2019 hodina: 08:00 hod.
deň: 17. mesiac: 07. rok: 2019 hodina: 12:00 hod.
10. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 18. mesiac: 07. rok: 2019 hodina: 12:15 hod. bez účasti uchádzačov
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia navrhovaná cena na Zabezpečenie stavebných prác spojených s Výstavbou detského
ihriská pred Obecným úradom v Kotešovej
 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH
- výška DPH v EUR za 1m2
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH za 1m2
 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
Plánovaný dátum zadávania zákazky je: 07/2019
Splatnosť faktúry, ktorá bude vystavená v zmysle platných zákonov SR a legislatívnych noriem, je
objednávateľom stanovená v lehote 14 dní od jej doručenia na Obecný úrad v Kotešovej
12. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Ponuky podľa tejto výzvy doručte poštou, osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a
sídla uchádzača s označením Prieskum trhu – Zabezpečenie stavebných prác spojených
s Výstavbou detského ihriská pred Obecným úradom v Kotešovej - NEOTVÁRAŤ, alebo
emailom na adresu peter.mozolik@mail.t-com.sk, starosta@kotesova.info
13. Typ zmluvy:
 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo v zmysle §-u 536, Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších noviel .
14. Vo Vašej cenovej ponuke uveďte:
 Ponúkanú cenu – rozpočet podľa položiek na Zabezpečenie stavebných prác spojených
s Výstavbou detského ihriská pred obecným úradom v Kotešovej.
 Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom
z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
v obyčajnej kópii(postačuje internetový výpis v čase podávania cenovej ponuky).
 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu
a musí byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Súbežne sme oslovili na predloženie ponuky i ďalšie subjekty. Na základe porovnania výhodnosti
obdŕžaných ponúk bude vybraná najvýhodnejšia ponuka a uchádzač, ktorý ju predložil bude
vyzvaný na uzatvorenie zmluvy. Ponuky sú pre uchádzačov záväzné, ale obstarávateľa nezaväzujú
na ich prijatie.

PhDr., Mgr. Peter Mozolík
starosta obce Kotešová

