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 Všetkým potenciálnym záujemcom  

 
 
 
 

VÝZVA  
 na predloženie ponuky na uskutočnenie prác  

Detské ihrisko    
 

podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou /  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 Obec Smolinské, 908 42 Smolinské 334, IČO: 00309991 ,  ako verejný 
obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na 
predmet zákazky: Detské ihrisko  

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
 Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie :   Obec Smolinské   
Sídlo organizácie :  908 42 Smolinské 334   
IČO:     00309991 
DIČ:    2021049558 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :   

Meno a priezvisko: MVDr. Peter Betták 
Č. tel.:   034 6542188 
Č. faxu: 034 6592853  
e- mail:  obecsmolinske@smolinske.sk  

 
2. Komunikácia   

Informácie o predmete zákazky , prípadne žiadosti o vysvetlenie podmienok výzvy je 
možno získať u kontaktnej osoby na adrese :  
Ing. Mária Výletová, S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica , číslo telefónu: 0903 029 620, 
e- mail: mariavyletova@gmail.com,     
 

3. Typ zmluvy a predmet zákazky      
Typ Zmluvy :    Zmluva o dielo  
Predmet zákazky :   Detské ihrisko 
druh zákazky :     práce  
CPV:  Hlavný  slovník :       45236210-5  Stavebné práce na stavbe pre detské ihriská 
    37535200-9 Zariadenie ihrísk   
  
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v súlade 
s opisom predmetu zákazky a v súlade so zadaním.   
 
 
Miesto stavby:   katastrálne územie Smolinské, okres Senica  
Kód NUTS:     SK021  
Termín realizácie :    začiatok   :    do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania  
      staveniska   
    Dĺžka trvania zákazky   :  1 mesiac  

mailto:obecsmolinske@smolinske.sk
mailto:mariavyletova@gmail.com
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Predmet a opis zákazky 
Uskutočnenie stavby pozostáva z dodávky a montáže detských herných prvkov  pre 
realizáciu športového a oddychového priestoru  pre deti od 2 – 14 rokov .  
Ihrisko  bude umiestnené v strede obce s dostupnosťou všetkých vekových skupín.  
Technický popis jednotlivých herných prvkov :  
 
1 ks -  trojhrazda  VP 1 m – celonerezová  
Prvok určený pre vekovú hranicu : 2 – 14 rokov,  
- Kritická výška pádu – 0,9 m 
- Nárazová zóna  - cca 6m x 3 m, druh :  ornica alebo tráva,  
- Hlavná nosná konštrukcia : celonerezové,  
- namáhané priečniky,  
- konštrukčné prvky vyrábame z nerezu.  
- spojovací materiál – nerez  
- kotvenie – na pozinkových pätkách   
 

 
 
 
 
1 ks – trojstena na lezenie  VP 1 m celonerezová   
 

 
Prvok určený pre vekovú hranicu : 2 – 14 rokov,  
Hlavná nosná konštrukcia : celonerezové, prípadne celo kovová,  
- dopadová plocha : ornica al. tráva , rozmer  6 m x 6 m  
- namáhané priečniky,  
- konštrukčné prvky vyrábame z nerezu  
- spojovací materiál – nerez  
- siete -  vysokopevné laná s kovovou výstužou 
- kotvenie – na pozinkových pätkách  
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1 ks drevená zostava s dvomi šmýkačkami a 2 domčekmi- navzájom prepojené  
 
 

 
 

Prvok určený pre vekovú hranicu : 3 – 14 rokov,  
Hlavná nosná konštrukcia : vysokokvalitné drevo , náter ekologickými olejmi  
- dopadová plocha : riečny štrk frakcie 4-8 mm, gumené rohože – certifiková, prípadne , 

štiepka, piesok , rozmer  12 m x 7 m  
- namáhané priečniky,  
- konštrukčné prvky vyrobené z nerezu  
- spojovací materiál – nerez  
- siete -  vysokopevné laná s kovovou výstužou 
- kotvenie – na pozinkových pätkách  
 
 
1 ks – pružinová hojdačka  - kôň    

 
- herný prvok pre deti od 3 – 8 rokov,  
-  dopadová plocha 3,6 m x 3,3 m – tráva  
- hojdačka na vinutej pružine 
- telo hojdačky z HDPE materiálu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV 

žiareniu, s vysokými mechanickými a tepelnými vlastnosťami,  
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1 ks – pružinová hojdačka  -  motorka    
 

 
- herný prvok pre deti od 3 – 8 rokov,  
- dopadová plocha 3,6 m x 3,3 m – tráva  
- hojdačka na vinutej pružine 
- telo hojdačky z HDPE materiálu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV 

žiareniu, s vysokými mechanickými a tepelnými vlastnosťami, 
 
 
1 ks –  veľký kolotoč  , priemer 1.6 m      
 

 
 

- dopadová plocha priemer 6m – tráva, ornica   
 -     použitý materiál  -  celokovová konštrukcia ,  povrchovo upravená žiarovým 
 zinkovaníma a povrchovo upravená komaxitovaním 
- podlaha kolotočov  - z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou 
- kotvenie pevným základom s vysokopevným uzavretým ložiskom 
- sedenia kolotočov z plastu  
 
Bezpečnostné zóny nie sú predmetom zákazky . Verejný obstarávateľ zhotoví 
bezpečnostné zóny v rámci vlastnej réžie. 
 
Celková ponuková cena uchádzača bude obsahovať :  

- dopravu herných prvkov na miesto realizácie 
- výkopové práce potrebné pre kotvenie herných prvkov  
- montáž herných prvkov 
-  úprava terénu po realizácii 

 
Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické 
špecifikácie, resp. konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, automaticky znamená, že možno 
použiť ekvivalent s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami.  
VŠĚTKY DODANÉ A ZABUDOVANÉ HERNÉ PRVKY MUSIA BYŤ CERTIFIKOVANÉ 
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A ZODPOVEDAŤ PLATNÝM NORMÁM A VYHLÁŠKAM . 
 

4.  Celková predpokladaná hodnota   
Hodnota bez DPH:  7 715,94 €  
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

5. Financovanie  Predmet zákazky je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády 
Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 
a spolufinancovaný z rozpočtu obce v roku 2018.    
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za 
predmet zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom po realizácii predmetu 
zákazky na základe potvrdeného kladného preberacieho protokolu .  
V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu opisu 
zákazky .  
Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených dodávok a prác 
potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa (verejného obstarávateľa). 
Lehota splatnosti faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 
 
Celková ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 

6. Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie :  

6.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa  
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny 
dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)  ZoVO  - doklad o oprávnení 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo  

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 
ZoVO,  
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá 
predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade 
s bodom 16.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ 
v Registri hospodárskych subjektov.  
 

6.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým 
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný 
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

6.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v 
zozname  hospodárskych subjektov vykonaný  podľa  predpisov  účinných  do  17.04.2016 
zápisom v rozsahu zapísaných skutočností. 

 
6.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že 
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená. 
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6.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie 
uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie 
ponuky v listinnej podobe). 

  
 6.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 6.tejto výzvy na predkladanie ponúk a 

nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO,  nebude jeho 
ponuka zaradená do hodnotenia. 

 
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti - Podmienky účasti boli 

 stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je komisiou možné 
posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti do   

- piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný 
obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom 
poštovej prepravy alebo 

- dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný 
obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, 
pokiaľ verejný obstarávateľ vo výzve na vysvetlenie alebo doplnenie 
neurčil dlhšiu lehotu. 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou 
a súťažnými podkladmi a vylúči z tejto súťaže uchádzača, ktorý: 

- nesplnil podmienky účasti,  
- predložil neplatné doklady,  
- nepredložil po písomnej žiadosti  verejného obstarávateľa vysvetlenie 

alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo  
- poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

 Zdôvodnenie podmienok účasti : Dôvodom požadovania stanovenej podmienky 
 účasti je preukázanie schopnosti zrealizovať rozsah požadovaných prác v 
 stanovenom rozsahu kvalite.                        
 

7. Použitie elektronickej aukcie : nie 
 

8. Lehota na predkladanie ponúk  
Ponuky sa prijímajú v termíne do 22. augusta 2018 do  12 : 00 hod. osobne alebo poštou 
na  adresu: Obecný úrad Smolinské, 908 42 Smolinské 334  v uzatvorenej obálke 
s označením : „  NEOTVÁRAŤ – Detské ihrisko  “ .  
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude 
vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : 22. augusta  2018 o 17:00 hod. na adrese 
verejného obstarávateľa – zasadačka úradu. 
  

9.Jazyk ponuky 
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku alebo českom jazyku.  
 

10.Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- Cena DPH 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

 
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  

Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky 
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu 
k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača 
o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 
Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza 
z predložených dôkazov.  

  Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný 

zákonný dôvod na vysvetľovanie, 
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky , 
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v 

súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. 
 

 Kritérium na vyhodnotenie ponúk  
 Kritérium  na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena predmetu zákazky  

v EURO s DPH.   
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom . 

   Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 
uvedené vo výzve.     

    Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky ktoré neobsahovali všetky požadované 
doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol 
uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky). 

 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých 
ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené,  podľa kritéria.  Úspešným uchádzačom  
sa stane uchádzač, ktorý predložil najnižšiu ponukovú cenu s DPH .  

 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude 
vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo v súlade s jeho predloženou ponukou.  

  Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom až po kontrole procesu 
verejného obstarávania a po podpise grantovej zmluvy.  

 
Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky 
s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách  ponuky 
úspešného uchádzača .  
 
 
12.  Obsah ponuky :  
 1. ponukový rozpočet v zmysle zadania –  podpísaná štatutárnym orgánom 
 uchádzača -   príloha č. 1  výzvy    
 3. Doklady v zmysle bodu 6. tejto výzvy 

4.Technické listy jednotlivých ponúkaných herných prvkov  spolu 
s certifikátmi ,     

 5. Návrh Zmluvy o dielo , podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
 konať za uchádzača s doplnenými údajmi, – príloha č. 3 výzvy  
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13. Lehota viazanosti : 30.11.2018  
 
 
14.  Ostatné:  
 1. Všetky náklady  spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou 
 komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere 
 uchádzač.  
 2. Uchádzač berie na vedomie , že zmluva , ktorej predmetom bude táto zákazka je 
 sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
   
  
  
 Zverejnenie:  
 
Táto Výzva je zverejnená dňa 06.08.2018 na webovej stránke obce Smolinske: 
www.smolinske.sk a následne zaslaná minimálne trom potenciálnym záujemcom na 
vypracovanie ponuky.  
Kompletné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 
internetovej adrese (URL): http://smolinske.sk. 
 
 
Doplňujúce informácie:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky v prípade, ak ponuka 
uchádzačov presiahne zákonom stanovenú sumu alebo všetky ponuky budú pre neho inak 
neprijateľné.  
 
 
 
Smolinské, dňa  02.08.2018 
 
 
 
 
              MVDr. Peter B e t t á k         
                       starosta obce          

 
 
 
 
 
 
Prílohy:   
Príloha č. 1 -  Ponukový rozpočet 
   
 
 
 
 
          
 
 

 
 

http://www.smolinske.sk/
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Príloha č.1 
 
        

                     Ponukový rozpočet 

 
Predmet zákazky :  Detské ihrisko  
 
 Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je 

zapracovaný v príslušných článkoch zmluvy o dielo. 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 
Názov: ........................................................................ 
 
Adresa: ........................................................................ 
 
IČO: ........................................................................ 
 

 
Porad. 
číslo 

 
Popis  

 

 
Počet ks  

Ponuková 
cena za 

dodávku bez 
DPH v € 

Ponuková 
cena za 
montáž bez 
DPH v € 

Ponuková 
cena  
spolu bez 
DPH v € 

 
1. 

Trojhrazda VP 1 m celonerezová 1    

2. Trojstena na lezenie VP 1 m 
celonerezová 

1    

3. Drevená zostava s dvomi 
šmýkačkami a 2 domčekmi 
navzájom prepojené 

1    

4. Pružinová hojdačka – kôň 1    

5. Pružinová hojdačka – motorka 1    

6. Veľký kolotoč  , priemer 1 m  1    

Celková cena bez DPH v Euro  

DPH v Euro   

Celková cena s DPH v Euro  

 
 
 
V …………………………dňa .......................... 
 

 
 

Meno a podpis štatutárneho 
zástupcu 

 
                                 

 

 

 


