
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 Stredné Plachtince 

Sídlo: Stredné Plachtince 110, 991 24  Dolné Plachtince 

IČO: 00319571 

DIČ: 2021243257 

zastúpenie: Štefan Benko, starosta 

E-mail: starosta@stredneplachtince.sk   

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Štefan Benko, telefón +421 918 389 863 

Osoba poverená realizovaním verejného obstarávania: Ing. Katarína Škrdlová, telefón +421 

905 985 738      

 

2. Názov zákazky 

„Vybudovanie detského ihriska“  

 

Hlavný kód CPV: 

37535200-9 - Zariadenie ihrísk 

60 000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

 

3. Opis predmetu obstarávania 

Predmetom zákazky je výber dodávateľa vybratých hracích prvkov v nasledovnom zložení:  

 

Názov Počet  

Veža so šmýkalkou a rampou s lanom 1 

Preliezací tunel 1 

Hojdačka na pružine 1 

Montáž prvkov vrátane osadenia 

 

vrátane dopravy, montáže a ukotvenia na miesto určenia. Herné prvky majú byť zabudované 

na detskom ihrisku pri MŠ v Stredných Plachtinciach.  Prvky detského ihriska musia spĺňať 

všetky bezpečnostné požiadavky a certifikáty v zmysle platnej legislatívy SR. Potrebné 

informácie k tvorbe ceny, rozsah, montáž a opis vežovej zostavy pre ihriskovú plochu sú 

uvedené v Prílohe č 1.  

 

Uchádzači pred predložením svojej ponuky môžu vykonať obhliadku miesta zákazky po 

dohode so starostom obce 

 
 

4. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti 

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

Predpokladaná hodnota zákazky:  7 885,83 eur bez DPH   

 

 

6. Lehota trvania zmluvy 

Lehota trvania zmluvy: 2 mesiace 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. Zmluvné podmienky určil verejný obstarávateľ a tvoria prílohu č. 2 

Výzvy (Návrh kúpnej zmluvy). Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas so 

zmluvnými podmienkami. 

 

 

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 

Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje: 

▪ V súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar, 

poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO 

uchádzač môže preukázať predložením príslušného dokladu (obyčajná kópia) alebo 

len odkazom, resp. linkom na elektronickú databázu, kde si verejný obstarávateľ 

preverí požadované informácie; uchádzač nie je povinný predložiť doklad v ponuke. 

(www.orsr, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk – zoznam hospodárskych subjektov) 

▪ V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti  vo verejnom 

obstarávaní  potvrdený konečným rozhodnutím v SR. Podmienky účasti podľa § 
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32 ods. 1 písm. f) ZVO  uchádzač preukáže predložením čestného vyhlásenia, pričom 

sa odporúča sa použiť vzor, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy 

 

 

11. Obsah ponuky 

1. Formulár cenovej ponuky vyplnený do Prílohy č. 1 výzvy -   originál alebo podpísaný 

sken v prípade predloženia ponuky elektronicky  

 

2. Technická špecifikácia herných prvkov: katalógový/produktový list, prípadne vlastný 

opis alebo fotodokumentácia  herných prvkov, na základe ktorého verejný obstarávateľ 

posúdi súlad predloženej ponuky s požiadavkami uvedenými v Prílohe č.1 výzvy 

Technická špecifikácia herných prvkov – 1x originál. 

 

3. Doklady/dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa bodu 10 výzvy:  

▪ § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo 

uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky –

obyčajná kópia dokladu alebo odkaz/link na príslušný register, kde si verejný 

obstarávateľ overí informáciu 

▪ § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti  vo 

verejnom obstarávaní  potvrdený konečným rozhodnutím v SR (vzor v Prílohe č. 3 

tejto výzvy) – originál alebo podpísaný sken v prípade predloženia ponuky 

elektronicky  

▪ Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky:  Odporúča sa použiť vzor, ktorý tvorí 

Prílohu č. 4 tejto Výzvy – Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky) – originál alebo 

podpísaný sken v prípade predloženia ponuky elektronicky  

  

 

12. Lehota a podmienky na predkladanie a otváranie ponúk 

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: 

Centrum prvého kontaktu 

Komenského 3 

 

990 01  Veľký Krtíš  

 

V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: cpk.velkykrtis@gmail.com  uvedie 

uchádzač v predmete správy text: „Detské ihrisko“ 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 20.8.2019 do 12,00 hod. 

 

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

uchádzačovi neotvorená. 
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Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 

dokumentácie tejto zákazky. 

 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20.08.2019 čas: 12:30 hod. Verejný obstarávateľ 

umožňuje uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, účasť na 

otváraní, ponúk. Každú ponuku verejný obstarávateľ označí poradovým číslom v tom poradí, 

v akom bola predložená. Verejný obstarávateľ overí neporušenosť ponúk, ponuky otvorí, 

zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na 

plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určeného verejným obstarávateľom. Ostatné 

údaje uvedené v ponukách sa nezverejňujú. Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk, môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní resp. 

sprístupnení ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 

orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní resp. sprístupnení ponúk 

preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti 

a splnomocnením na zastupovanie. 

 

 

13. Vyhodnocovanie ponúk 

Termín a miesto vyhodnocovania ponúk: 20.08.2019 čas: 13:00 hod. na adrese uvedenej v 

bode 12, v priestoroch Centra prvého kontaktu pre podnikateľov. Vyhodnotenie ponúk 

uchádzačov je neverejné. Verejný obstarávateľ  bude vyhodnocovať ponuky uchádzačov,  

ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

Úspešným uchádzačom bude vyhodnotený uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať 

najnižšiu cenu (celkom v EUR s  DPH).  

 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka 

sa prijíma. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručené 

oznámenie o neúspešnosti  ponúk s uvedením poradia uchádzačov a dôvodov, pre ktoré ich 

ponuka nebola prijatá. 

 

 

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 2019“ 

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

ukončení, odovzdaní, prevzatí a sfunkčnení  zabudovaného hracieho prvku na určenom mieste 

v Stredných Plachtinciach. Prevzatie celého diela prebehne medzi poverenými zástupcami 

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

a vystavenej faktúry – daňového dokladu. 

 

 

16. Lehota viazanosti ponuky 

Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa  30.09.2019. 



 

 

17. 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. 

 

 

Stredné Plachtince, 09.08.2019 

 

Štefan Benko, starosta obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


