
Výzva na predkladanie ponúk 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Zákazka na dodanie tovaru § 3 ods. 2 zákona  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 

Názov:  Obec Kosihovce 

Sídlo: 991 25  Kosihovce 251 

IČO: 00319392 

DIČ: 2021171405 

zastúpenie: Eva Gyurászová, starostka 

E-mail: kosihovce@gmail.com 

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Eva Gyurászová, mobil +421 905 507 232 

 

 

2. Názov zákazky 

„Detské ihrisko v obci Kosihovce“  

 

Hlavný kód CPV: 

37535200-9 Zariadenie ihrísk  

45255400-3 Montážne práce 

 

 

3. Opis predmetu obstarávania 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž detského ihriska v obci Kosihovce vrátane dopravy, 

montáže a ukotvenia na miesto určenia.  

 

Detské ihrisko bude pozostávať z nasledovných prvkov: 

1.  Kolotoč 

2. Pružinová hojdačka  

3. Lanová pyramída  

4. Vežová zostava  

 

Prvky detského ihriska musia spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky a certifikáty v zmysle 

platnej legislatívy SR. Potrebné informácie k tvorbe ceny, rozsah, montáž sú uvedené 

v Prílohe č 1.  

 

Uchádzači pred predložením svojej ponuky môžu vykonať obhliadku miesta zákazky po 

dohode so starostkou obce 

 
 

4. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť na časti. 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky:  10 158,08  eur bez DPH   



 

6. Lehota trvania zmluvy 

Lehota trvania zmluvy: 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy bude po odsúhlasení dokumentácie z vykonaného 

verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, ktorým je Úrad 

vlády SR. 

 

 

7. Druh zákazky/typ zmluvy 

– Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Kúpna zmluva  uzatvorená podľa 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

– Táto zmluva bude obidvomi zmluvnými stranami podpísaná až po odsúhlasení 

dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 

finančných prostriedkov (Úrad vlády SR) na predmet obstarávania. V prípade, ak 

poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli, postup 

zadávania zákazky bude zrušený. 

– Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis 

zmluvy bude vyzvaný úspešný uchádzač najneskôr 7 dní po odsúhlasení dokumentácie 

z vykonaného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných 

prostriedkov.  

 

 

8.  Zdroje financovania a platobné podmienky 

– Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 

– Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu jej doručenia. 

– Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk a po 

odsúhlasení dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania zo strany 

poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

 

9. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom s DPH v eur. 

 

 

10. Podmienky účasti 

Osobné postavenie uchádzača 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z.  o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  

predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

služby, príp. ekvivalentný doklad (postačí obyčajná kópia alebo elektronický výpis z 

príslušného registra, resp. sken v prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe). Úspešný 

uchádzač bude vyzvaný, aby pri podpise zmluvy predložiť aktuálny výpis z príslušného 

registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu podpisu zmluvy.  

 

Uchádzač musí predložiť aj: 

– Kópiu certifikátu požadovaných hracích prvkov detského ihriska, ktorý preukáže zhodu 

s normami STN EN 1176 a STN EN 1177. 
 

 

 



11. Obsah ponuky 

1. cenová ponuka vypracovaná do formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1a výzvy (originál)  

2. doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o 

oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, príp. 

ekvivalentný doklad (obyčajná kópia, prípadne elektronický výpis z príslušného 

registra) 

3. Kópia certifikátu požadovaných hracích prvkov detského ihriska, ktorý preukáže 

zhodu s normami STN EN 1176 a STN EN 1177 

 

 

12. Doručenie ponuky 

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v elektronickej 

forme. V prípade úspešného uchádzača, ktorý predložil ponuku elektronicky, bude tento  

vyzvaný, aby predložil svoju ponuku v originálnom vyhotovení. 

 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom 

obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené: 

- obchodné meno a adresa uchádzača 

- „PRIESKUM TRHU – Detské ihrisko - NEOTVÁRAŤ“ 

 

Adresa doručenia poštou alebo  osobne: 

Obec Kosihovce 

 

991 25  Kosihovce 215  

 

V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: kosihovce@gmail.com  uvedie uchádzač 

v predmete správy text: „Detské ihrisko“ 

 

 

 

13. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 24.8.2018 do 12,00 hod. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve sa vráti   

uchádzačovi neotvorená. 

 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 

dokumentácie tejto zákazky. 

 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač,  ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom 

s DPH).  

 

 

15. Podmienky súťaže 

Predmet obstarania bude financovaný zo štátneho rozpočtu na základe poskytnutých 

finančných prostriedkov  z Úradu vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu 2018“ 

a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.   Cena za predmet zákazky bude uhradená po 

ukončení, odovzdaní, prevzatí a sfunkčnení  diela na určenom mieste detského ihriska v 

mailto:kosihovce@gmail.com


Kosihovciach. Prevzatie celého diela prebehne medzi poverenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán (dodávateľ – objednávateľ), na základe Odovzdávacieho protokolu a 

vystavenej faktúry – daňového dokladu. 

 

 

16. Vyhodnocovanie ponúk 

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 24.8.2018 o 14,00 hod. na adrese verejného 

obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Verejný obstarávateľ  bude 

vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného 

obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky  budú ďalej 

vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.  

 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti 

ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

 

 

17. Lehota viazanosti ponuky 

Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa  31.10.2018. 

 

 

18. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky.  Verejný obstarávateľ 

môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

▪ nebude predložená ani jedna ponuka, 

▪ ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

▪ ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo 

výzve na predkladanie ponúk, 

▪ ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

▪ ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli. 

 

 

Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO. 

 

 

Kosihovce, 13.08.2018 

 

Eva Gyurászová, starostka obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 výzvy: Cenová ponuka 

 

 

1. Formulár cenovej ponuky 
 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

 

Návrh na plnenie kritérií 

 

Hracie prvky je potrebné oceniť vrátane dopravy, montáže a pevného ukotvenia 

 

P.č. Popis MJ Množ. Jedn. 

cena 

v EUR 

bez DPH 

Cena spolu 

v EUR bez 

DPH 

1. Kolotoč - max. rozmer zariadenia d. š. v.: 

1,32 m x 1,32 m x 0,75 m, výška voľného 

pádu – 0,5 m, nosnosť 270 kg, maximálny 

počet užívateľov 5, materiál - kovové časti - 

konštrukčná ocel', hliníkový protišmykový 

plech, plastové časti – HDPE, povrchová 

úprava - prášková vypaľovaná farba 

Komaxit, žiarové zinkovanie 

ks 1   

2. Montáž kolotoča ks 1   

3. Pružinová hojdačka - veková kategória 3 – 8 

rokov, max. rozmer zariadenia d. š. v.: 0,92 

m x 0,27 m x 0,82 m, výška voľného pádu – 

0,5 m, nosnosť 108 kg, maximálny počet 

užívateľov 2, materiál - kovové časti - 

konštrukčná ocel', pružina – špeciálna 

pružinárska oceľ, plastové časti – HDPE, 

povrchová úprava - prášková vypaľovaná 

ks 1   

Názov uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):  

Číslo účtu vo formáte IBAN:  

Telefón:  

E- mail:  



farba Komaxit, žiarové zinkovanie 

4. Montáž pružinovej hojdačky ks 1   

5. Lanová pyramída - veková kategória 3 – 14 

rokov, max. rozmer zariadenia 5 m x 5 m x 3 

m, výška voľného pádu – 1 m, nosnosť 2160 

kg, maximálny počet užívateľov 40, materiál 

- Plastové časti – polyamid, Kovové časti - 

konštrukčná ocel', Laná a siete - 

poylpropylén s vnútorným ocel'ovým 

jadrom, povrchová úprava - žiarové 

zinkovanie  

ks 1   

6. Montáž lanovej pyramídy ks 1   

7. Vežová zostava - veková kategória 3 – 14 

rokov, max. rozmer zariadenia 6,57 m x 2,77 

m x 3,13 m, výška voľného pádu – 1 m, 

nosnosť 918 kg, maximálny počet užívateľov 

17, materiál - kovové časti - konštrukčná 

ocel', plastové časti – HDPE, Šmýkačka – 

laminát, Laná a siete - polypropylén s 

vnútorným ocel'ovým jadrom, Drevené časti 

- vodovzdorná preglejka, povrchová úprava - 

prášková vypaľovaná farba Komaxit, žiarové 

zinkovanie. 

ks 1   

8. Montáž vežovej zostavy ks 1   

 

 

Predmet zákazky:  Detské ihrisko v obci Kosihovce 

 

Cena bez DPH v eur 

 
 

DPH 20% * 

 
 

Cena celkom s DPH 

v eur 

 

 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom. 

 

Miesto 

 
 

Dátum 

 
 

Podpis a pečiatka (ak sa 

používa)  

 

 

 

 

 

 

 

 


