Obec Spišské Hanušovce
Obecný úrad 059 04 Spišské Hanušovce 97

VÝZVA
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
Detské ihrisko Spišské Hanušovce
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
organizácia:
Obec Spišské Hanušovce
sídlo:
059 04 Spišské Hanušovce č. 97
IČO:
00 326551
štatutárny orgán:
Ing. Jozef Dudžák, starosta obce
web:
www.spisskehanusovce.sk
e-mail:
starosta@spisskehanusovce.sk
kontaktná osoba:
Ing. Jozef Dudžák
tel., fax:
052 4181421
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a osadenie prvkov detského ihriska v obci Spišské
Hanušovce, ktoré deťom ponúkne aktívnu zábavu zároveň rozvinie základné motorické
zručnosti: Ide o 1 ks Váhadlová dvojsadačka, 1 ks reťazová dvojhodačka so šmýkačkou
a s jednou sedačkou baby, 1 ks lanová pyramída o výške 3 m, 1 ks hojdačka na pružine –
koník, kolotoč na sedenie s vnútornými sedákmi o priemere1,8 m. Všetky prvky musia byť
kovové s povrchovou úpravou- žiarové zinkovanie a prášková vypaľovaná farba.
3. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:
Obec Spišské Hanušovce, areál ZŠ s MŠ
4. Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky:
Do 15. 07. 2019
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 11 000,00 € s DPH
6. Lehota a obsah predkladania cenových ponúk:
a) Do 15. 05. 2019 do 12:00 hod.
b) Ponuky na predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
c) Obsah ponuky: cenová ponuka a sken dokladu o oprávnení podnikať (kópia) (v
prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní verejného
obstarávateľa)
7. Miesto predkladania ponúk:
Názov organizácie:
Obec Spišské Hanušovce
059 04 Spišské Hanušovce 97
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Dudžák

e-mail:
tel.:

starosta@spissklehanusovce.sk
052 4181421

8. Kritérium hodnotenia ponúk:
Kritériom na výber dodávateľa bude najnižšia cena s DPH.
9. Doplňujúce informácie:
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady vrátane dopravy, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. Vrejený obstarávateľ od úspešného uchádzača pred
podpísaním zmluvy bude požadovať predloženie kópii certifikátov herných prvkov podľa
normy STN EN 1176.
10. Súčasťou každej cenovej ponuky musí byť aj súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely vyhodnotenia ponúk.

V Spišských Hanušovciach, dňa 03. 05. 2019
Ing. Jozef Dudžák
starosta obce

