VÝZVA
na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky
„Servisná zmluva – hlavná ročná kontrola“
(Služby)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Košice - Juh
Sídlo:
Smetanova 4, 040 79 Košice
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00691046
DIČ:
2021186882
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
IBAN:
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba:
Ing. Eva Horáková, Terézia Klimeková
Telefón:
+421 905 940 904, +421 55 720 80 39
e-mail:
eva.horakova@kosicejuh.sk,
terezia.klimekova@kosicejuh.sk,
2. Miesto realizácie predmetu zákazky:
Detské ihriská vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Juh.
3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia:
„Servisná zmluva – hlavná ročná kontrola“
Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je vykonanie ročného servisu detských ihrísk vo vlastníctve MČ Košice
– Juh:
Detské ihrisko Rosnička, Rosná ulica 1-3
Detské ihrisko FLIPKO, Fibichova ulica
Detské ihrisko Gaštanová ulica
Detské ihrisko Žižkova – Jánošíkova
Detské ihrisko Námorníček, Turgenevova 10-12
Detské ihrisko LIENKA, Šoltésovej ulica
Detské ihrisko Areál vodný svet, Južná trieda 13 – 15
Detské ihrisko Safari, Rastislavova 2 – 14
Detské integrované ihrisko, Ludmanská ulica
Detské ihrisko Ludmanská – Jantárová ulica
Detské ihrisko Hombálkovo, Bulharská ulica
T-Systéms Športovo – zábavný areál, Alejová 2
Spoločensko – relaxačné centrum, Milosrdenstva 4
Obsahom poskytnutého ročného servisu je vykonanie hlavnej ročnej kontroly v zmysle platnej
normy STN - EN – 1176. Hlavná ročná kontrola predstavuje posúdenie stavu hracích prvkov
a úrovne bezpečnosti zariadení v súlade s bezpečnostnými normami, vrátane vydania dokladu
– protokolu o vykonaní kontroly.

Špecifikácia predmetu zákazky:
Ročný servis zahŕňa:
- doplnenie chýbajúcich alebo poškodených skrutiek, spojov a schodníc,
- namazanie pohyblivých spojov,
- doplnenie označenia tabuliek herných prvkov ( štítkov),
- doprava.
Požiadavky na vykonanie hlavnej ročnej kontroly:
Hlavnú ročnú kontrolu musí vykonávať oprávnená osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na
vykonávanie hlavných ročných kontrol, opráv a údržbu zariadení detských ihrísk v zmysle
platnej normy STN - EN – 1176.
Ročná hlavná kontrola podľa normy STN EN 1176-7 : 2008 predpisuje:
a) kontrolu úrovne podložia, povrchu, kompletnosti zariadení, zakrytia základov,
opotrebenia zariadení a iných nedostatkov,
b) kontrolu konštrukcií, zábran a ich pevnosti,
c) kontrolu pevnosti nášľapných plôch ( uvoľnenie dosiek, trámov a spojov),
d) kontrolu úchytných otvorov,
e) kontrolu čistoty,
f) kontrolu uchytenia, pevnosti a povrchu strechy,
g) kontrolu uchytenia a pevnosti šplhacích, lezeckých prvkov,
h) kontrolu lán, reťazí, priečok rebríka, tyč (šruby , lanové spojky),
i) kontrolu výšky dojazdovej časti lanovky nad základňou,
j) kontrolu priestoru nad i pod dojazdovou časťou skĺznice, kontrola upevnenia dielov
skĺznice,
k) kontrolu označenia prvkov,
l) kontrolu oplotenia ak je súčasťou DI,
m) kontrolu pohyblivých častí prvkov.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
1.000,00 Eur s DPH ročne
5. Termín plnenia predmetu zákazky: zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
6. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča obhliadku miest predmetnej zákazky. Výdavky
záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Záujemca si môže telefonicky
dohodnúť obhliadku miesta poskytnutia služieb na predmetnú zákazku na t. č. 055/7208039,
alebo e-mailom: terezia.klimekova@kosicejuh.sk.
7. Možnosť čiastkového plnenia
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
8. Variantné riešenie
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

9. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 29.05.2018 do 12:00 hod., pričom rozhodujúci
je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na
poštovú prepravu.
b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „Servisná zmluva – hlavná ročná
kontrola – NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:
Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
10. Stanovenie ceny
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
podľa tejto výzvy.
b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s poskytnutím
predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že
nie je platiteľom DPH.
d) Platnosť cenovej ponuky do 15.06.2018
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH za rok za celý predmet zákazky
12. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa bude konať dňa 29.05.2018 o 13:30 hod.
13. Obsah cenovej ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa,
číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
b) Výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra a oprávnenie na
vykonávanie hlavných ročných kontrol, opráv a údržbu zariadení detských ihrísk v zmysle
platnej normy STN - EN – 1176.
c) 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).
d) Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
f) Ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky.
14. Obchodné a platobné podmienky
a) Výsledkom verejného obstarávania bude servisná zmluva na uskutočnenie predmetu
zákazky na dobu neurčitú..
b) Termín realizácie predmetu zákazky je pravidelne 1x ročne.

c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
d) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
e) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v
znení neskorších predpisov.
f) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju
do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku
buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový
dátum splatnosti.
g) Servisná zmluva a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Mestskej časti Košice - Juh zverejniť zmluvu
o dielo ako aj faktúru vyplývajúcu zo zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
15. Ďalšie informácie
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 13
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku.
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
e) S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí servisnú zmluvu.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena bude
vyššia ako predpokladaná cena.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
h) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným
oznámi, že neuspeli.

Košice, 22.05.2018

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

