
Protokol o zákazke č.4673

Názov zákazky: Vybudovanie detského ihriska pre Základnú školu s materskou školou sv. Dominika Savia

Zverejnená: 22.1.2020

Ukončená: 7.2.2020

Predpokladaná hodnota: 8068,19 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia najneskôr do 30.04.2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 29.1.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

IČO / DIČ / IČDPH: 42378001 / 2120101511 / neplatca DPH

Adresa Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK

Kontaktná osoba Mgr. Monika Pastieriková, +421 424421324, zssds@stonline.sk

Opis

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu
na rok 2019“

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na výstavbu detského ihriska pre Základnú školu s materskou
školou sv. Dominika Savia v meste Dubnica nad Váhom. Detaily jednotlivých hracích prvkov sú
definované v jednotlivých položkách. Osobitné požiadavky pre všetky prvky na materiály:
- Kovové časti - konštrukčná ocel'
- Plastové časti - HDPE
- Šmýkačka - sklolaminát
- Laná a siete - polypropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom
- Drevené časti - vodovzdorná preglejka
- Posuvný kryt - vodovzdorná preglejka
- Sedadlo Hniezdo - polypropylén z vysokopevnostného vlákna
- povrchová úprava - prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky resp. v opise jednotlivých položiek sa považujú za
minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s
riaditeľkou školy. Tel. kontakt +421 424421324.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 8068,19 EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady
na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli
súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla
finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Uchádzač je povinný v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložiť ako prílohu aj
nasledovné dokumenty: - 1 / 4 -



Opis zákazky

nasledovné dokumenty:

1. cenovú ponuku s parametrami jednotlivých položiek (technické listy a certifikáty k dodávaným tovarom
preukazujúce splnenie požadovaných parametrov uvedené v priložených súboroch).
2. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra
3. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v
prílohe).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s touto výzvou (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené
ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s touto výzvou, budú zoradené do poradia, pričom
na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti:
- STN EN 1176 a STN EN 1177
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými
zvarmi
- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy

Požiadavky na stavebné práce a ostatné služby súvisiace s dodaním tovaru
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v súlade s STN EN
1177
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177

Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z iných zdrojov (Úrad vlády SR v rámci programu Podpora
rozvoja športu na rok 2019).

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej
faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania
faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak
pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

CPV: Hlavný slovník: 37535200-9

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.03.2020.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom)
nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu
platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku - Úrad vlády SR .

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

Vežová zostava 1,000 kus 3000,00 € 5777,15 €
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1
Minimálne požadované parametre :
- Obsahuje: Veža, šmýkačka, strieška v tvare "A", šikmý výlez s lanom a nášľapy z HDPE, šikmá šplhacia sieť, požiarna tyč
- Rozmer zariadenia min. d. š. v.: 3,7 m x 2,3 m x 3,1 m
- Nosnosť: 350 kg
- Max. počet užívateľov: 7
- vrátane: doprava, montáž, osadenie, vystavenie certifikátu

Parametre, ktoré sú uvedené v opise jednotlivých položiek sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s
lepšími parametrami.

2

Pieskovisko 1,000 kus 985,97 € 2733,96 €

Minimálne požadované parametre :
- Pieskovisko s posuvným krytom
- Celokovové pieskovisko
- Kryt: kov a vodovzdorná preglejka
- Rozmer pieskoviska min. DxŠ 2x2m
- Rozmer pieskoviska po vysunutí krytu min. DxŠ 4x2m
- vrátane: doprava, montáž, osadenie, vystavenie certifikátu

Parametre, ktoré sú uvedené v opise jednotlivých položiek sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s
lepšími parametrami.

3

Hojdačka 1,000 kus 2151,60 € 2427,60 €

Minimálne požadované parametre :
- Reťazová hojdačka "Hniezdo"
- Nosnosť: 270 kg
- Rozmer zariadenia d. š. v.: 3 m x 1,4 m x 1,77 m
- Max. počet užívateľov: 5
- vrátane: doprava, montáž, osadenie, vystavenie certifikátu

Parametre, ktoré sú uvedené v opise jednotlivých položiek sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s
lepšími parametrami.

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

floraservis.sk@gmail.com 22.1.2020

hrtankova@intersystemeu.sk 22.1.2020

chnapko@octago.sk 22.1.2020

info@detiazahrada.sk 22.1.2020

info@ihriska.eu 22.1.2020

t.kyselica@verimevzabavu.sk 22.1.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Intersystem EU s.r.o. 46186123 29.1.2020 11:39 8972,40 s DPH

ENERCOM s.r.o. 44658591 27.1.2020 9:58 8542,56 s DPH

DELIVER DOORS s.r.o. 45385467 22.1.2020 8:25 8157,60 s DPH

Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 22.1.2020 12:31 7440,00 s DPH

OCTAGO CORPORATION j.s.a. 51010003 29.1.2020 11:39 9005,71 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 7440,00 s DPH

2. ENERCOM s.r.o. 44658591 8542,56 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
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Názov Odôvodnenie

Intersystem EU
s.r.o.

Dobrý deň, ďakujeme za predloženú cenovú ponuku v rámci zákazky "Vybudovanie detského ihriska pre Základnú školu
s materskou školou sv. Dominika Savia". V rámci kontroly Vašej cenovej ponuky boli zistené nasledovné nedostatky :
Položka č.2 - Pieskovisko Požadované bolo pieskovisko celokovové, v predloženom technickom liste je uvedené "boky,
sedenie - vodeodolná preglejka" Položka č.3 - Hojdačka Prvok nespĺňa požadovaný parameter "dĺžka" Ďalšie
nedostatky, ktoré nebude verejný obstarávateľ požadovať doplniť/vysvetliť nakoľko Vaša cenová ponuka nebola
najvýhodnejšia. Položka č.1 - Vežová zostava V technickom liste nie sú uvedené parametre ako "nosnosť" a "max.
počet užívateľov" Položka č.3 - Hojdačka V technickom liste nie sú uvedené parametre ako "nosnosť" a "max. počet
užívateľov" Z uvedených dôvodov Vaša ponuka nebude hodnotená na základe uvedeného kritéria (cena) a bude
vylúčená z hodnotiaceho procesu. Ďakujeme za porozumenie. // Pre internú potrebu uchádzačov, zároveň Vás týmto
informujeme, že Vami predložená cena sa umiestnila na 4. mieste z 5-tich predložených ponúk. //

DELIVER
DOORS s.r.o.

Dobrý deň, ďakujeme za predloženú cenovú ponuku v rámci zákazky "Vybudovanie detského ihriska pre Základnú školu
s materskou školou sv. Dominika Savia". V rámci kontroly Vašej cenovej ponuky boli zistené nasledovné nedostatky :
Položka č.1 - Vežová zostava Ponúkaná vežová zostava neobsahuje prvok "požiarna tyč" Ponúkaná vežová zostava
nespĺňa min. parametre rozmerov požadované vo výzve (dĺžka) Položka č.2 - Pieskovisko Požadované bolo
pieskovisko celokovové, v predloženom technickom liste je uvedené "plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE
plastov (boky)" Požadované rozmery pieskoviska boli min. 2x2m, Vami predložený prvok má parametre 1,5x1,5m
Položka č.3 - Hojdačka Požadovaný parameter: min. 5 užívateľov, Vami predložený prvok má parameter "Určená je pre
3 deti" Požadovaná dĺžka bola min. 3m, Vami predložený prvok má dĺžku 2,8m Ďalšie nedostatky, ktoré nebude verejný
obstarávateľ požadovať doplniť/vysvetliť nakoľko Vaša cenová ponuka nebola najvýhodnejšia. Položka č.1 - Vežová
zostava V technickom liste nie sú uvedené parametre ako "nosnosť" a "max. počet užívateľov" Položka č.3 - Hojdačka V
technickom liste nie je uvedený parameter "nosnosť" Z uvedených dôvodov Vaša ponuka nebude hodnotená na základe
uvedeného kritéria (cena) a bude vylúčená z hodnotiaceho procesu. Ďakujeme za porozumenie. // Pre internú potrebu
uchádzačov, zároveň Vás týmto informujeme, že Vami predložená cena sa umiestnila na 2. mieste z 5-tich
predložených ponúk. //

OCTAGO
CORPORATION
j.s.a.

Dobrý deň, ďakujeme za predloženú cenovú ponuku v rámci zákazky "Vybudovanie detského ihriska pre Základnú školu
s materskou školou sv. Dominika Savia". V rámci kontroly Vašej cenovej ponuky boli zistené nasledovné nedostatky :
Položka č.1 - Vežová zostava Prvok neobsahuje nasledovné požadované prvky: šikmý výlez s lanom, šikmá šplhacia
sieť V technickom liste nie sú uvedené parametre ako "nosnosť" a "max. počet užívateľov" Položka č.2 - Pieskovisko
Požadované bolo pieskovisko celokovové, v predloženom technickom liste je uvedené "bočné steny z HDPE plastu"
Položka č.3 - Hojdačka V technickom liste nie sú uvedené parametre ako "nosnosť" a "max. počet užívateľov" Vami
predložené prvky nespĺňajú požadované minimálne parametre uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky, z
tohto dôvodu Vaša ponuka nebude hodnotená na základe uvedeného kritéria (cena) a bude vylúčená z hodnotiaceho
procesu. Ďakujeme za porozumenie. // Pre internú potrebu uchádzačov, zároveň Vás týmto informujeme, že Vami
predložená cena sa umiestnila na 5. mieste z 5-tich predložených ponúk. //

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Veríme v Zábavu, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 46167145 / 2023253034 / SK2023253034

Sídlo: Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín, SK

Kontakt: Ing. Adolf Šimko (+421908454995 - objednavky@verimevzabavu.sk)

Výsledná cena: 7440,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 7440,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Vežová zostava kus 1,000 3000,00  3000,00

2 Pieskovisko kus 1,000 2280,00  2280,00

3 Hojdačka kus 1,000 2160,00  2160,00

Cena spolu:   7440,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

