Výzva na predkladanie ponúk
„„ZŠ s MŠ Lisková, Fitness park v areáli školy“.

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola s materskou školou v obci Lisková, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková
v zastúpení: Ing. Renáta Galanová, riaditeľka
IČO: 37813374
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Galanová
S í d l o Adresa : ZŠ s MŠ, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková
Telefón: 0911306462
Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností :
ZŠ s MŠ Lisková, Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková
Adresa na elektronický styk : skola@zsliskova.edu.sk
2. Typ zmluvy : Zmluva o dielo
3. Názov zákazky : „Fitness park v areáli školy"
4. Opis zákazky : Certifikovaný dodávateľ na zabezpečenie a vybudovanie ( s dodávkou) kvalitného fitness
parku s prvkami a dopadovými plochami podľa prílohy č.1
5. Miesto dodania zákazky : Areál ZŠ v Liskovej
6. Rozdelenie zákazky na časti: nebude umožnené. Ponuky môžu byť predložené len na celú časť
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nebude umožnené
8. Začatie realizácie : november 2016
9. Doba realizácie : do 19.12.2016
10. Predpokladaná hodnota zákazky : 7 830 / 9 396 € bez DPH/s DPH
11. Hlavné podmienky financovania: obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok, Predmet zákazky sa
bude financovať po ukončení prác formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 14
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ukončenie prác je myslené odovzdanie technickej dokumentácie
a preberacieho protokolu.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
1.Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (v
rozsahu a platnosti v zmysle zákona). Výpis z OR SR alebo ŽR SR, v ktorom bude mať zapísaný predmet
činnosti prislúchajúci predmetu zákazky. Oskenovaná neoverená fotokópia.
2. Predložiť min. 1 referenciu potvrdenú odberateľom na zákazku obdobného charakteru v sume
min. 9 400,- € s DPH, ktorú uchádzač zrealizoval v posledných troch rokoch s uvedenými tel. kontaktmi na
overenie referencie.
13. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: predloženie dokladov uvedených v
bode 13. tejto výzvy
14. Poskytovanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady nahrádza táto výzva. Výzva je umiestnená na stránke školy http://zsliskova.edupage.org/.
15. Lehota do kedy je možné žiadať o súťažné podklady :
Výzva bude k dispozícii na webovej stránke http://zsliskova.edupage.org/ a www.liskova.sk .
.
16. Obhliadka: Je povinná / nie je povinná
Obhliadka sa uskutoční na základe telefonického dohovoru.
Záujemcovia sa nahlásia telefonicky u Ing.R.Galanovej tel:0911306462
17. Lehota na predkladanie ponúk 14 .11.2016 do 12:00 hod.

18. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : ZŠ s MŠ Lisková, Pod Chočom 550, 034 81 Lisková.
v zalepenej obálke s heslom „ZŠ s MŠ Lisková, Fitnesspark, neotvárať.“ alebo na mail:
skola@zsliskova.edu.sk
19. Otváranie obálok s ponukami : Bude dňa 14 .11.2016 o 16:15 hod na OÚ Lisková.
20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena
21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 31.12.2016
22. Ďaľšie informácie.
Technické parametre: príloha č.1, k cenovej ponuke je potrebné priložiť rozmery konštrukcie, vizualizáciu,
materiálovú špecifikáciu prvkov
Obsah ponuky: 1. Výpis z OR SR alebo ŽR SR, neoverené fotokópia
2. Technické parametre prvkov
3. Návrh zmluvy podpísaný konateľom
4. Mailové adresy a tel.kontakty pre komunikáciu s verejným obstarávateľom

Dielo musí byť zhotovené v súlade s príslušnými STN, EN ISO 9001/2008, doložené príslušnými certifikátmi
a návodmi na použitie.
S úspešným uchádzačom sa podpíše zmluva o dielo, ktorej jednotlivé body sa dohodnú pred podpisom
zmluvy v súlade s touto výzvou a cenovou ponukou víťazného uchádzača.

V Liskovej 27.10.2016

Ing. Renáta Galanová
riaditeľka školy

Príloha č. 1

Použité materiály:
-

základom konštrukcie je vysokokvalitné DREVO, BSH - trojlamelový pozdĺžne lepený hranol,
škandinávsky smrek ( picea abies) trieda odolnosti voči vlhkosti 4, podľa EN 350-1,2.s možnosťou
jeho priameho kontaktu s vodou ešte pred jeho dodatočnou ochranou.
dodatočná ochrana dreva hĺbkovou impregnáciou. Po impregnácii je drevo natreté ekologickými olejmi
ktoré sú vhodné aj pre použitie na detské ihriská a hračky podľa normy: STN EN 71-3+A1 (94 3094),
časť 3: Migrácia určitých prvkov.
priečniky a konštrukčné prvky sú vyrobané z nerezu. Je použitý nerezový spojovací materiál.
prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách
lavičky sú vyrobené z nerezového materiálu
prvky sú certifikované
ako dopadová plocha bude použitý gumový povrch

Špecifikácia prvkov:
1. Fitness prvok 1
Rozmery: 1,20m x 1,60 m x 2,15 m

Vek: +10 rokov
Počet kusov: 1
Stena z HDPE plastu.
Šikmá lavica z pryžovej gumy
DP z gumy : 2m2

2. Fitness prvok 2
Rozmery: 1,2 m x 2,35 m x 2,00 m
Vek: +10 rokov
Počet kusov: 1
Steny z HDPE plastu.
Dva nerezové pogumované kruhy s otočným ložiskom
DP z gumy : 12m2

3. Fitness prvok 3
Rozmery: 0,80 m x 1,35 m x 2,00 m
Vek: +10 rokov
Počet kusov: 1
Stena z HDPE plastu.
Nerezové priečniky
DP z gumy : 2m2

4.

Fitness prvok 4
Rozmery: 2,02 m x 3,50 m x 2,00 m
Vek: +10 rokov
Počet kusov: 1
Nerezové priečniky
DP z gumy : 25m2

5.

Trojhrazda
Rozmery: 1,2 m x 3,0 m x 0,1 m
Vek: +3 roky
Počet kusov: 1

Nerezové priečniky
DP z gumy : 3m2

6.

Kladina
Rozmery: 0,98 m x 2,0 m x 0,1 m
Vek: +3 roky
Počet kusov: 1

7.

Nerezová laviva teeneger
Rozmery: 0,98 m x 2,0 m x 0,1 m
Vek: +3 roky
Počet kusov: 4

