Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
1.

Predmet zákazky:
Detské ihrisko Sneţnica

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Mobil:
e-mail:
webové sídlo:

Obec Snežnica
Sneţnica 17, 023 32 Sneţnica
MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce
00314315
2020553293
+421 414224179
sneznica@obec-sneznica.sk
http://www.obec-sneznica.sk/

Obec Sneţnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
3.

Použitý postup verejného obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Ide o predmet
zákazky nie beţne dostupný na trhu, ktorým je dodanie tovaru s následnou montáţou.

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bolo dodanie a montáţ vybavenia detského ihriska. Jednotlivé prvky
detského ihriska musia spĺňať certifikáciu podľa normy STN EN 1176 Zariadenia
a povrchy detských ihrísk. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých prvkov je riešené
osadením do betónových základov, v zmysle kotevných plánov výrobcov.
Minimálne poţiadavky na jednotlivé prvky a ich opis:
- Exteriérová zostava pre rozvoj
Zostava určená pre vekovú kategóriu detí 3 aţ 15 rokov. Musí byť zloţená z viacerých
prvkov, dve hojdačky pre staršie aj malé deti, šmýkačka, rebrík a schody. Orientačné
rozmery zostavy v rozsahu do 5,5 x 4,0 x 4,0 m. Maximálna váha / osoba do 75 kg.
Materiály – LLDPE alebo HDPE, oceľové profily ošetrené vhodným spôsobom pre
pouţitie v exteriéri.
- Pruţinová hojdačka ţirafa
Hojdačka je určená pre deti vo veku 3 aţ 12 rokov. Minimálna váha na osobu je od 30 kg.
Orientačné rozmery hojdačka v rozsahu do 90 x 30 x 80 cm, materiál PE alebo HDPE.
Oceľová pruţina ošetrená vhodným spôsobom pre pouţitie v exteriéri. Veľkosť
bezpečnostnej zóny do 4,0 x 3,5 m.

- Pruţinová hojdačka motorka
Hojdačka je určená pre deti vo veku 3 aţ 12 rokov. Minimálna váha na osobu je od 30 kg.
Orientačné rozmery hojdačky v rozsahu do 100 x 30 x 70 cm, materiál PE alebo HDPE.
Oceľová pruţina ošetrená vhodným spôsobom pre pouţitie v exteriéri. Veľkosť
bezpečnostnej zóny do 4,0 x 3,5 m.
- Kolotoč na sedenie
Celokovový so sedadlami s protišmykovou podlahou. Výška pádu do 1,0 m. Veková
kategória 3-15 rokov. Orientačné rozmery kolotoča v rozsahu do 2,0 x 1,5 m. Maximálna
váha / osoba do 75 kg. Materiál oceľ ošetrená proti korózii. Veľkosť bezpečnostnej zóny
do 6,0 m.
- Tunel so šmýkačkou
Stabilný preliezací tunel so zakončením šmýkačkou a nástupom schodmi. Orientačné
rozmery tejto preliezky do 4,8 x 1,00 x 2,0 m. Materiály, z ktorých je prvok vyrobený:
drevo ošetrené vhodným spôsobom pre pouţitie v exteriéri alebo HDPE. Maximálna váha
/ osoba do 75 kg. Veková kategória: 3 - 15 rokov. Veľkosť bezpečnostnej zóny do
7,5 x 4,0 m.
- Váhadlová hojdačka
Rameno hojdačky musí byť vyrobené z dreva alebo ocele ošetrené farbou, pruţiny
ocele ošetrené farbou, sedačky z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo
zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti
UV ţiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretoţe je nelámavý a nehrozí tak ţiadne
nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Veková kategória: 2 - 12 rokov.
Orientačné rozmery hojdačky sú do 3,5 x 1,0 x 1,0 m. Minimálna váha na osobu od 35
kg. Veľkosť bezpečnostnej zóny do 5,5 x 3,0 m.
Bliţšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk.
CPV - Hlavný slovník
Hlavný predmet:
37535200-9 Zariadenie ihrísk
Doplnkový predmet – hlavný slovník:
37535210-2 Ihriskové hojdačky
37535230-8 Ihriskové kolotoče
37535240-1 Ihriskové šmýkačky
37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky
37535260-7 Ihriskové tunely
5.

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk
Zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa:
sneznica.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami

6.

http://www.obec-

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Do 13 619,33 EUR
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7.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky sa nedelil na časti. Ponuku bolo potrebné predloţiť na celý predmet
zákazky.

8.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 03.03.2020 do 09:30 hod.
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk boli doručené tri ponuky uchádzačov, a to:
1. ER-KONT, s.r.o., Mateja Bella 8595/12, 010 15 Ţilina, IČO: 46693025
2. BROZ STAV, s.r.o., Rosina 207, 013 22 Rosina, IČO: 50 608 835
3. Intersystem EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, IČO: 46 186 123
Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky nasledovným spôsobom:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najniţšia cena stanovená uchádzačom
v EUR vrátane DPH za dodanie poţadovaného predmetu zákazky (resp. cena celkom
v EUR pri neplatcovi DPH).
Maximálny počet 100 bodov získala ponuka uchádzača s najniţšou cenou ponuky.
Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanovil úmerou podľa nasledovného
vzorca:
Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x 100

(výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta).

Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk:
Obchodné mená
P. č.
uchádzačov/ IČO
1.
2.
3.

ER-KONT, s.r.o.
IČO: 46 693 025
BROZ STAV, s.r.o.
IČO: 50 608 835
Intersystem EU, s.r.o.
IČO: 46 186 123

Sídla alebo miesta
podnikania uchádzačov
Mateja Bella 8595/12,
010 15 Ţilina,
Rosina 207,
013 22 Rosina,
Dukelská 295/34,
014 01 Bytča

Návrhy na
Pridelené
plnenie kritériá
Poradie
body Σ
najnižšia cena
(vylúčenie)
v EUR s DPH
15 864,00

75,98

III.

15 660,00

76,97

II.

12 054,00

100,00

I.

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet
100 bodov. Verejný obstarávateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov
zostupne.
Všetky doručené ponuky boli zaradené do vyhodnotenia nakoľko ich obsah zodpovedá
všetkým určeným podmienkam vo výzve na predkladanie ponúk a boli doručené v lehote
na predloţenie ponúk.
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Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky
e-mailom.
9.

Odôvodnenie výberu:
Úspešným, ako je zrejmé z vyššie uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s por.
č. 3. Intersystem EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, IČO: 46 186 123, ktorý
predloţil cenu ponuky 12 054,00 EUR s DPH, pričom získal maximálny počet 100,0
bodov.
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloţenia najniţšej ceny, ktorá bola jediným
hodnotiacim kritériom. Predloţená ponuka splnila všetky poţiadavky verejného
obstarávateľa.

10. Obchodné podmienky:
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačom Kúpnu zmluvu.
V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne
uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu
s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne
účinnosť po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ poţaduje vystavenie dvoch faktúr k predmetu zákazky:
- prvá faktúra vo výške 8 000,- Eur s DPH pre zúčtovanie poskytnutej dotácie z Úradu
vlády SR,
- druhá faktúra do výšky zostávajúcej sumy podľa ponuky úspešného uchádzača.
V Sneţnici, dňa 19. 03. 2020

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
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