MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH, Smetanova 4, 040 79 KOŠICE

Váš list číslo/zo dňa









Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(zadávanie zákazky v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestská časť Košice –Juh
Sídlo:
Smetanova 4
040 79 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Eva Horáková, PhDr. Zuzana Bojková
Telefónne číslo:
+421 55 720 80 47, +421 55 720 80 43
Elektronická pošta: eva.horakova@kosicejuh.sk
zuzana.bojkova@kosicejuh.sk
Predmet zákazky:
Rekonštrukcia detského ihriska na uliciach Gaštanová – Pri nemocnici v Košiciach.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie návrhu typov a druhov herných prvkov pre deti do 12 rokov, ich
umiestnenie v súlade s bezpečnostnými normami EÚ (STN – EN – 1176 na zariadenia detských
ihrísk a STN – EN – 1177 na povrch a dopadové plochy detských ihrísk tlmiace náraz), celkové
vyčíslenie nákladov súvisiacich s realizáciou predloženého návrhu vrátane odstránenia starých
herných prvkov, osadenia nových prvkov, oplotenia, terénnych a sadových úprav, úprav
dopadových plôch.
Špecifikácia predmetu zákazky: Detské ihrisko sa nachádza na parc. č. 1515/8 v k. ú. Južné mesto
o výmere 551 m². Jestvujúce detské ihrisko je v súčasnosti vybavené:
- pieskoviskom,
- sklzom. (príloha č. 1 – fotodokumentácia)
Požiadavky na spracovanie návrhu a realizáciu:
1. Rešpektovať stavebný zámer stavby „Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č. 6 10, Gaštanová 6, Košice – plánovaná výstavba parkovacích miest. (príloha č. 2)
2. Na predmetnom ihrisku umiestniť herné prvky pre deti do 12 rokov.
3. Jednotlivé prvky, resp. zostavy navrhovať tak, aby nedochádzalo ku kolíziám pri ich využívaní
deťmi mladšej a staršej vekovej kategórie.
4. Pri osadzovaní prvkov a úpravy dopadových plôch rešpektovať bezpečnostné normy EÚ najmä
STN – EN – 1176 a STN – EN – 1177. Dopadové plochy riešiť zatrávnením prostredníctvom
trávnatého koberca a gumovej rohože, prípadne liatej gumy.
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5. V priestore ihriska uvažovať s umiestnením parkových lavíc.
6. Súčasťou dodávky ihriska je bezpečnostný certifikát na jednotlivé osadené prvky
a prevádzkový poriadok.
7. Zrekonštruované detské ihrisko oplotiť oplotením, ktoré nebude predstavovať pre deti
nebezpečenstvo úrazu.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 30.4.2014 o 15.30 hod. so stretnutím na rohu ulíc
Milosrdenstva – Pri nemocnici v Košiciach.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzač stanoví cenu na realizáciu predmetu zákazky. Súčasťou ceny bude kalkulácia
nákladov súvisiaca s realizáciou návrhu:
- búracie práce – demontáž jestvujúcich zariadení a ich odvoz a uloženie na skládku,
- zemné práce,
- úprava dopadovej plochy,
- cena jednotlivých navrhovaných herných prvkov,
- montáž prvkov,
- náklady spojené s oplotením detského ihriska,
- dopravné náklady.
Celková cena na realizáciu:
Cena bez DPH:
DPH 20 %
Cena celkom vrátane DPH
Predpokladaná cena: 15 000 € s DPH
Termín plnenia zákazky: najneskôr do 30 pracovných dní do nadobudnutia účinnosti zmluvy o
dielo
Miesto uskutočnenia stavebných prác: parc. č. 1515/8 v k. ú. Južné mesto, na uliciach Gaštanová
– Pri nemocnici v Košiciach
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti.
Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto
výzve, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou),
b) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou),
c) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
d) cenovú ponuku podpísanú štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou),
e) certifikát navrhovaných prvkov a vybavenia detského ihriska v zmysle noriem EÚ STN- EN
-1176 a STN –EN- 1177,
f) vizualizáciu návrhu herných prvkov a ich umiestnenie do situácie v súlade s bezpečnostnými
normami EÚ,

g) referencie z posledných troch rokov s uvedením kontaktných údajov objednávateľov,
h) zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude zabezpečovať plnenie predmetu
zákazky s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, podielu subdodávky
(uvedie finančný objem) s jej stručným opisom. K zoznamu uchádzač doloží vyhlásenie
subdodávateľa, že má k dispozícii kapacity na plnenie subdodávky po dobu platnosti
zmluvy.
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v nepriehľadnej obálke, ktorá musí byť uzatvorená a musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo),
- označenie: „neotvárať – verejné obstarávanie“,
- heslo: Rekonštrukcia detského ihriska na uliciach Gaštanová – Pri nemocnici v Košiciach
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do
podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom do 21.5.2014 do 12.00 hod. pričom za deň doručenia sa považuje deň doručenia
cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi na adresu verejného obstarávateľa:
Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
Kritéria na hodnotenie ponúk:
a) návrh riešenia rekonštrukcie detského ihriska (navrhované herné prvky a ich
umiestnenie) – 50%,
b) celkové náklady na realizáciu návrhu rekonštrukcie detského ihriska – 50 %.
Hodnotenie ponúk: Ponuky bude posudzovať a vyhodnocovať starostom menovaná komisia dňa
21.5.2014 o 13.30 hod.
Ďalšie informácie:
 S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo (príloha č. 3).
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena bude vyššia
ako predpokladaná cena.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným
oznámi, že neuspeli.
Prílohy:
1. Fotodokumentácia
2. Stavebný zámer stavby „Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č. 6 -10,
Gaštanová 6, Košice – plánovaná výstavba parkovacích miest
3. Zmluva o dielo

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

