Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov adresy a kontaktné údaje : Obecný úrad Bádice, Obchodná 137, 951 46 Bádice
Štatutárny orgán : Mgr. Július Gál
E-mail : obecbadice@azet.sk
Web : www.badice.sk
Mob.: 0910 487 944, telef. : 037/77 85 202
IČO : 37869540, DIČ :2021701484
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese : www.badice.sk
Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska
Hlavný kód CPV: 37535200-9- Zariadenie ihrísk
Druh zákazky: kúpna zmluva
Stručný opis:
-

dvojvežová drevená zostava, ktorá je určená na verejné priestranstvá pre deti vo veku
2-12 rokov. Detská zostava sa skladá z dvoch veží, medzi ktorými je umiestnený
tunel. Na prvú plošinu je možnosť dostať sa cez lezecké prvky. Z druhej strany je
šmýkačka.

-

oceľová prevažovacia hojdačka, ktorá je určená pre všetky verejné priestranstvá pre
deti vo veku 3-12 rokov, ktoré sa môžu spolu hojdať.

-

nerezový kolotoč je zariadenie určené pre deti 3-12 rokov. Kolotoč je vyrobený
z nerezovej konštrukcie a odolných plastov. Podesta je s protišmykovou úpravou.

-

pružinová hojdačka Zvieratko a Motorka. Zariadenie je určené pre deti vo veku 1-12
rokov.

-

preliezka šesťhran je určená pre deti 3-12 rokov. Herné zariadenie kombinuje viaceré
lezecké prvky ako pavúčia stena, rebriny, kruhy, lano na lezenie, rebrík, hrazda.

-

ďalšie detské prvky až do predpokladanej hodnoty zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky: 8925,-€
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia ponuka ceny detských prvkov uvedených
v stručnom popise, prípadne ponúknuté prvky nad rámec stručného popisu.
Dĺžka trvania zákazky: 5-6 týždňov
Podmienky účasti: uchádzač musí od prvkov predložiť certifikát vhodnosti zariadenia pre
verejné priestranstvá
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: do 14.6.2018 do 18.00 hodiny
Termín otvárania ponúk: nasledujúci deň po uplynutí lehoty
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: vyhodnotenie ponúk
predpokladáme vykonať do 29.6.2018

V Bádiciach, 25.5.2018

Mgr. Július Gál
starosta obce

