V Ý Z V A na predloženie ponuky.
Zákazka s výzvou na predloženie ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodanie tovarov s názvom: Dodávka mantinelového systému pre OÚ Turany.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
Obecný úrad Turany
Sídlo:
Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
IČO:
00316962
DIČ:
2020495059
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:
Ing. Miroslav Blahušiak
Kontaktná osoba v realizačných náležitostiach a technických požiadavkách na predmet
obstarávania: tel.č.:Ing. Miroslav Blahušiak , č. tel.:043-4292400, e-mail:
obecturany@centrum.sk
2. Typ zmluvy :
Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Zákona č.
513/1991 Zb., v zmysle ustanovení a v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka. Je
súčasťou výzvy na predkladanie ponuky.
3. Miesto a predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky :
Obecný úrad Turany, areál futbalového štadióna.
Do 15.11.2013.
4. Popis predmetu zákazky:
Slovník spoločného obstarávania : 37450000-7 Vybavenie na vonkajšie a halové športy
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hokejových mantinelov pre ihrisko rozmeru 40
x 20 m, vrátane montáže.
Technické parametre:
- Hokejové mantinely musia vyhovovať predpisom pre hokejové zápasy v rámci IIHF a
DIN 18 036
- Výška mantinelov musí byť 1200 mm od asfaltovej plochy
- Rádius oblúkov je R5
- Farba mantinelu – biela, lesklá, umývateľná
- Celková dĺžka mantinelov je 112 m
- Dodávka je vrátane 2 ks dvierok o rozmeroch 950 x 800 mm, vrchného madla a
okopovej lišty h = 24 cm
- Nosná konštrukcia – oceľový pozinkovaný rám
- Nosná konštrukcia a spojovací materiál musí byť žiarovo pozinkovaný
- Mantinel musí byť uchytený v oceľovom ráme. Mantinel aj s rámom musia byť ukotvené
cez kvalitné chemické kotvy do asfaltu
- Obloženie zo strany ľadovej plochy musí byť zo syntetického materialu s UV
stabilizáciou bielej farby a hrúbky 10 mm
- Súčasťou predmetu obstarávania budú i 2 vrchné konštrukcie na uchytávanie sietí o
rozmeroch 26 x 2 metra. Ochranná sieť za bránkami musí mať max. veľkosť oka 4,5 cm.
- pevnosť v ťahu – N/mm² >22-23
- ťažnosť - % >800

- modul pružnosti v ťahu (E modul) – N/mm² >800
- vrubová húževnatosť – mJ/mm² >12
- tvrdosť guličkou 30s – N/mm² >40
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 997,- € bez DPH
5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
7. Poskytovanie súťažných podkladov ( su kompletne uvedené vo výzve na predloženie ponuky
a môžu byť doručené na základe zaslania písomnej žiadosti záujemcu)
Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať osobne na adrese:
Obecný úrad Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany, kontaktná osoba Ing. Erika
Černeková, č.dv. 24, alebo e-mailom na adrese: obecturany@centrum.sk, alebo písomnou
žiadosťou zaslanou poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa. Záujemca v žiadosti
uvedie identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu: názov, adresa poštového doručenia súťažných
podkladov , e-mailova adresa pre doručenie súťažných podkladov elektronicky a pre
zabezpečenie ďalšej komunikácie a názov predmetu žiadosti.
Žiadosti o vysvetlenie týkajúce sa výzvy na predloženie ponuky môže záujemca zasielať e-mailom
na uvedených kontaktoch v tomto bode.
Súťažné podklady sa budú vydávať:
V pracovných dňoch od 12.08.2013 do 19.08.2013.
V pracovnom čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou, resp. elektronicky.
Výzva na na predloženie ponuky bude zároveň zverejnená na webovej stránke verejného
obstarávateľa na www.turany.sk.
8. Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
9. Lehota na predloženie ponúk: 20.08.2013 do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 a 7.
Jazyk ponuky: Ponuky ako i doklady pre splnenie podmienok účasti sa predkladajú
v slovenskom jazyku. Pripúšťa sa aj český jazyk.
10. Obhliadka miesta realizácie predmetu obstarávania: možnosť obhliadky po telefonickom
dohovore s Ing. Blahušiakom, tel. 043/4292400.
11. Neverejné otváranie ponúk: 20.08.2013 o 12.15 v sídle Obecného úradu v Turanoch.
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi predmetu obstarávania sa neposkytne žiaden
preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku
v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje povinnosť uzatvorenia zmluvy len v prípade
zabezpečenia finančných prostriedkov.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
14.1 Osobné postavenie
Splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa par.26 ods.1 písm.f) zákona o VO sa
preukazuje predložením dokladu podľa § 26 ods. 2, písm. e) zákona o VO - dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
14.2 Technická alebo odborná spôsobilosť
Splnenie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa par. 28, ods.1, písm. l ), v zmysle
bodu 1. sa preukazuje: Predložením opisu predmetu zákazky a v zmysle bodu 2. Predložením
Certifikátu alebo iného relevantného dokladu na splnenie predpisov IIHF a DIN 18 036, vydaného
autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou oprávnenou posudzovaním zhody výrobku.
15. povinné prílohy ponúk:
a) podpísané čestné vyhlásenie – (príloha č. 1)
b) návrh na plnenie kritéria, - (príloha č. 2)

c) doklady pre splnenie podmienok účasti uvedené v bode 14 tejto výzvy.
16. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia celková cena v EUR s DPH
17. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.10.2013.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Podmienky súťaže: Verejný obstarávateľ použije e-aukciu.
Verejný obstarávateľ neumožní účasť na otváraní ponúk. Otváranie ponúk pri uplatnení e-aukcie
je neverejné v zmysle § 43 ods. 3 zákona o VO. Úspešným uchádzačom, ktorí v predkole
vyhodnocovania predbežných ponúk splnili všetky podmienky účasti ako i ďalšie požiadavky
verejného obstarávateľa bude termín e-aukcie ako i pokyny k e-aukčnému konaniu oznámené min.
2 pracovné dni pred začatím e-aukcie na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke uchádzača..

Turany 9.8.2013

Ing. Miroslav Blahušiak,
starosta obce

Príloha č. 1: čestné vyhlásenie
Príloha č. 2: návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo

