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Yýzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaie veí€iného ob§tarávatera:

Názov:
Sídlo:
Klajina :

zastúPená:
tčo:
Zatřiedenie Podra:
Bankové spojenie:
IBANI

Kontaktné údaiq
Mobili
Teleíón:
E-mailI

2. Kompletné §út'ažné dokulrenty sú dostuPné pŤiamo a úPlne bez obnedzení či
poplatkov na internetov€i adTe§e:

http§//wWvr,vvsokanadky§ucou.§k/uradna-tabula/Wz!ry-a-obstaravania

3. Názov predmetu zákazkyl

Detské ihrisko pri materskej škole

4. stíučný oPis a nrin. technické šPecifikácie;
Kód CPVI 3740000-5 výbava pre športy vo volhej prírode alebo na ihrisku; 37535200-9
zaúadenie ihřísk, 37535250-5 ihriskové zaíiadenie ná šPlhanie.

Minimálne požadované palametre musia spíňať požiadavky uvedené v dokirmente
,,chaíakteristika pro8Ťamrr Podpoía rozvoia šPoIfu ná rok 2019". vereiný obgtalávater
móže požadovať aj vyšši štandard, avšak nerndže tým umelo zužovať Počet Potenciálny.h
dodávatelov.
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Obec Vysoká nad Kysucou

Predmet zákazky je dodanie tovaru ako logického celku_ Opis zákazky je uvedený v tabulke
V Prílohe č. 1, ktorá zářoveň slúži ako tvpi?9y4qipqryLq]4i-liqlE9 p !!kla,d4tel4-p9ryk&
Podrobný opi§plqicklq:ic:ptllq&lglPD.

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPHI
8.752,88 € (osemtisícsedemstoPáťde§iatdva 88/100 EUR)

6. Krilériá na vyhodnoienie ponúk:
KritéŤiom na vyhodnotenie Ponúkje najnižšia cena s DPH v EUR,

7. Dižka tílania zák^zky|
30 pracovných dní od odovzdania staveniska.

8. Podmienky úča§ti:
- doklad preukazujúci opíávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary

uvedené V Predmete tohto Verejného obstarávania

9, Požiadavky na Predmet zákau ky:
dodávka požadovaného tovaru + doPlaÝa a osadenie ňa mieste

10. Lehota na Predkladanie ponúk:
Lehota predkladania ponúk: do 20.9,2079 do 10|00 hod.
Miesto pledkladania Ponúk:
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, O23 55 Vy§oká nad Kysucou.
Ponuky v lištinnej podobe( doručené poštou alebo o§obne) mu§ia byť označené na
obáIke :

,, Rozhljbfie deti a filádá" Súťaž, neotofuať.

Sp6sob Pred]oženia Ponukyi elektronickými Prostťiedkami (e-mailom na adresu
qb9lqv.Vsska4q(lk),§q!9!].sk), P44!!)sia!!!J§ojanadkvsr.rcorr.sl pošťou, osobne.
Ponuky sa predkladajú v : slovenskom jazyku

11. Termín otváíania Ponúk:
Otváranie obálok s poNkami sa rrskutočrrí dňa 20. 9-2019 o 12:30 hod v Priestoroch
Obecného úradu Vysoká nad Ky§ucou - Památná izba E.A.cernana.

Na otváraní obálok s ponukami sa móžu zúčastniť oPrávnení zástuPcovia úchádzača.
Uchádzač m6že byť na otváŤaní obálok zastúpený štatutámym orgánom alebo
členom štatutárlreho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou
uchádzačom na jeho zasfuPovanie.
Uchádzač (fyzická osoba), štafutárny oř8án alebo člen štatutámeho oťgánu uchádzača
(právnická osoba) sa pleukáže na otváťaní obálok s ponukarni preukazom totožnosti.
Poverený zásfupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a sPlnomocnením
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Obec Vysoká nad Kysucou

na zastllpovanie. Prítomni uchádzači podpišu prezenčnú listinu potvrdzrrjúcu ich
účasťna otvářani obálok s ponukami.

. vyhodnotenie súťažných Ponúk: 20.09.2019 so začiatkom o 13|30 hod.

12. Plílohy Výzvy na predklarlanie ponúk:
> Pťíloha č. 1, ktorá je zároveň slúži ako Výkaz Výmeř
> PŤojektová dokumentácia
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PŤíloha č. 1
Výzvy na zaslanie cenovei

Navrhované hemé prvky a
platné predpisy ,v7dané pre
sTN EN 1176 a 1177.

ponuky na predmet ziákazky s názvom:

ROZHYBME DETI A MLADEZ".
DETSKÉ IHRISKO PRl MATERSKEJ ŠKOLE

zostaly musia byť ceŤtifikované a navrhnuté tak, aby sPÍňaI
zariadenie a povrchy det§kých iMsk, t. j, v zmysle normy EU -

Identifikačné údaie uchádzača./sDoločnosti
obchodné meno:

Ičo:
DlČ:
Sidlo:

Kontakt:

Plaťca DPH (áno/nie)

Logick:! celok

č, položk1, požadované

7

vybavmie
detského
thIiska

* Kovová dvojvežová zostava so

šmýkačkoq lanovým mostikom,
Iezeckou stenou a ]anovou stenou

slojky,oslavy - ocelbvý jakel min. 80 x E0 x 3 nm z
konštrukeEj occlc. všeúy oc.IoYé ča§ti musia byť
ošetrcné žimvým ziniovaiĎ s vrchnou vrstvou
vypalbv ej faíby KoMAxlT,
Ro7rnory pnku| min, 3,5ó m x 4,1 mx 3 m

kpI 1

2
vybavenie
d€fukého
ihíiska
1komPlet

* kolotoč §o s€denim a volantom

všelky occlbvé časti ošelrené žifuoyým 7inkovmim §

vrchnou v.Slvou Ýypal'ovúej larby KoM^xlT,
Rozme4, pŘL1l: nňeDer min, 1,5 m

kpl 1

3

vybav€ni€
det§kého
ihíi§ka
lkomplet

* Kovová prevažovacia hoidačka

Konštrukcia hojdačky - Konštíukčná ocel' l20 x
l20 x 3 mln a 80 x 80 x 3 mm. s€dáky- vyrobené
z HDPE pla§tu s UV filtrom, Vš€tky o€elbvé ča§ti

- oš€trené žiaro[im zinkovaním § !,rchnou
ví§tvou lypalbvanej faíby KoMAXIT.
Rozmery pívku: min,2,52 ín x0,43 m

kpl 1
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Obec Vysoká nad Kysucou

4
Vybavenie
detského
ihri6ka
1komplet

.l. Šplhacia zostava s dvoma tunelmi a
sieťkou

Nosna konitrukcia 7 po/inlotanej oceIe o§etlenej
žiaíoýým zbtovanírn s vrchnou vrstvou
lyparovanej farby KoN.4AXIT. Pla9tové ča§ti z
\etmi pevnych a odolnjch HDPC plasto\. Laná
ocerové laná §kladajúc€ §a zo 6 vonkajších a l
cenřálneho ocetového lana, koréje V
polypropylénovom puzdře, minimálna hnibka I 8

Rozmery přvkui min,4,7 mx 0,98 m

kPl 1

5 * Zemné práce

odstránenie o.nice nrčne s vodoro!ným
premiestncDím na hronad} do 50m hr. Do ]j0nm

7,2

6 .} Zemné práce

VoJo"o\ne plšlnie,lr<lie l} kopku p^ .pelrťnej
ceýe z homin} tr.l_il v t.nožýve do 100ml

1,2

7 .} ostahé

Dop.ava+ nrontáž+ osadenie herných prvkov
kpI 1

8 l. ostatné

| -rd\d lelenu \ldlJre po\1.1o\ej ]pl"\} \ /lr},]e
PD

1

Cena be7 DPH spolu

DPH

Cena § DPH spolu

V.,. ,-.. .,.,.,.,. . ....,.,. . .....clňa,.

Pečiatka a podPis opŤá\,,nenej osoby
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