Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Obec Raková
-

Názov adresy a kontaktné údaje Raková 140, 02351 Raková

-

Webové sídlo (internetová adresa): www.rakova.sk

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude
prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie anton.heglas@rakova.sk,
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.rakova.sk/uradne-dokumenty/adnznamy-mainmenu64/658-profil-obstaravatea
Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Raková


Hlavný kód CPV: 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 - Zariadenie ihrísk

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis: Predmetom zákazky výstavba nového detského ihriska, ktoré bude umiestnené
v katastri obce Raková, parcele C-KN: 1289. Detské ihrisko bude slúžiť hlavne pre deti
predškolského veku. Detské ihrisko sa bude skladať s nasledujúcich častí:
1. Vežová ihrisková zostava s dvoma šmykľavkami.
Zostava bude obsahovať 2 plastové šmýkľavky umiestnené na okrajoch zostavy.
Stredový vežový prvok s nástupnou plochou a počítadlom bude k prvkom zo
šmýkaľkami spojený dvoma drevenými mostíkmi, každý s inou rozdielnou
pochôdznou plochou. Zostava bude kotvená do zeme, pričom budú na hlavných
drevených nosníkoch použité oceľové kotvy.
o

minimálna výška zostavy 2,8 m

o minimálna šírka zostavy 5,5 m
o minimálna dĺžka zostavy 6,6m
o materiál: borovicové drevo minimálny priemer 120 mm (hlbkovo
impregnované - vákuová komora),zakryté umelohmotnými krytkami, vode
odolná, viacvrstvová preglejka /HDPE, kovové kotvy a prvky (prášková farba)

o laminátová šmýkľavka
nehrdzavejúce skrutky s plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti
2. Detský kolotoč

Kolotoč so 2 sedačkami a dvoma vstupmi, priemer. Kolotoč bude kovovej konštrukcie s otočným volantom
v strede. Súčasťou budú aj dve sedačky v tvare polmesiaca vyrobené z odolnej vodo odpudivej dosky HDPE.
Rozmery: výška – 0,8m, minimálny priemer 1,5m.
Material: podesta vode odolná, viacvrstvová preglejka, sedadlá HDPE materiál, kovová konštrukcia a prvky - a
ochrana a prášková farba, nehrdzavejúce skrutky s plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti.
3. Dvojitá detská hojdačka
Popis: reťazová dvoj hojdačka . Štvornožková dvoj sedačka s kovovým rámom a dvomi reťazovými
hojdačkami v tvare košíka. Hojdačka bude kotvená do zeme, pričom budú na hlavných drevených
nosníkoch použité oceľové kotvy.
Rozmery: výška – 2,2 m, minimálna šírka 1,9m, minimálna dĺžka 3,7m
Material borovicové drevo minimálny priemer 120 mm (hlbkovo impregnované - vákuová komora)
zakryté umelohmotnými krytkami, vode odolná, viacvrstvová preglejka /HDPE ,kovové kotvy a prvky
(prášková farba), nehrdzavejúce skrutky s plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti.

Predpokladaná hodnota zákazky: 7597,22 € bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je
najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
Dĺžka trvania zákazky: začiatok 8/2018, ukončenie 9/2018
Podmienky účasti: Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu
o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e)
v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu
nemusí byť úradne overená.
Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
Lehota na predkladanie ponúk: do 14 dní od zverejnenia
Termín otvárania ponúk: nasledujúci deň po predložení ponúk
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.9.2018

