
Obec Krčava, Krčava 17, 072 51 Krčava, IČO: 00 325 376 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Krčava 

Sídlo:     Krčava 17, 072 51 Krčava 

Štatutárny zástupca:   Ing. Jozef Hreňko 

IČO:     00 325 376 

DIČ:     2 020 740 843 

Telefón:    0918 755 978 

e-mail:     obeckrcava@lekosonline.sk  

 

2. Názov zákazky: 

„Detské ihrisko Krčava – hrou k zdravému životnému štýlu“ 

 

3. Hlavný kód CPV: 37535200-9  – Zariadenie ihrísk 

45236210-5 – Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

 

4. Druh zákazky: 

Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru 

s montážou. 

 

5. Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska v obci Krčava o rozmeroch 20x15 m 

s dopadovou plochou. Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv pre 

rôzne vekové kategórie, poskytujúce možnosti pre hru a zároveň pre rozvoj pohybových 

zručností  a pod.. Navrhované herné prvky a zostavy sú certifikované, spĺňajúce platné 

predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk v zmysle noriem STN EN 1176 

a 1177. Detské ihrisko bude pozostávať z nasledujúcich prvkov: hernej zostavy, pyramídy, 

kolotoča, vahadlovej hojdačky, pružinovej hojdačky. Podrobný popis herných prvkov je 

špecifikovaný v prílohe č. 3. 

Obstarávané hracie prvky a zostavy sú vrátane montáže. Súčasťou realizácie detského ihriska 

je aj dopadová plocha.   

 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

9 808,67 € bez DPH 

 

7. Podmienky financovania: 

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z poskytnutej 

dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018.  

Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom. 

Realizácia zákazky je podmienená získaním týchto finančných prostriedkov. V prípade, že 

verejný obstarávateľ tieto finančné zdroje nezíska, zmluva nenadobudne účinnosť a verejný 

obstarávateľ ju zruší, o čom bude úspešného uchádzača písomne informovať.  

 

mailto:obeckrcava@lekosonline.sk


8. Podmienky účasti: 

a) Osobné postavenie § 32 ods. 1  písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu – doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 

(postačuje fotokópia, doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace). 

Uchádzač môže podmienku účasti preukázať aj zápisom zo zoznamu hospodárskych 

subjektov (ust. §152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). 

b) Uchádzač musí predložiť: 

- cenovú ponuku na celý predmet zákazky, 

- certifikáty vhodnosti použitých hracích prvkov, zostáv a dopadovej plochy pre detské 

ihriská, 

- súčasťou ponuky uchádza musí byť v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho podpísaný súhlas so 

spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, realizácie 

zákazky a archivácie dokumentov zákazky.  

 

9. Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

10. Výsledok verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Obchodný zákonník). 

Požiadavky verejného obstarávateľa na náležitosti Zmluvy o dielo: 

- záručná doba diela: min. 60 mesiacov, 

- lehota realizácie 07 –10/2018, 

- zhotoviteľ vykoná dielo podľa špecifikácie stanovenej výkazom výmer a zhotovené 

dielo bude mať vlastnosti a akosť podľa príslušných záväzných a smerných STN 

v závislosti od charakteru predmetu zákazky. 

 

11. Obsah ponuky uchádzača: 

Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo 

oprávnenou osobu  za uchádzača a musí obsahovať: 

- Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, 

DIČ, štatutárny orgán žiadateľa, kontaktná osoba – telefón, e-mail. 

- Kópia aktuálneho dokladu pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona o verejnom obstarávaní, nie staršie ako 3 mesiace. 

- Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1) podpísaný uchádzačom. 

- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2). 

- Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentov zákazky, v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

12. Mena ceny v ponuke a spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách. 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena 

bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej 

len „zmluvná cena“). 



Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky 

v rozsahu podľa bodu 5. tejto výzvy.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

o Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

o Sadzba DPH a výška DPH 

o Navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedenie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.  

 

13. Lehota a miesto trvania zákazky: 

Lehota:  od 07/2018 do 10/2018 

Miesto:  obec Krčava 

 

14. Platnosť ponuky uchádzača: 

Platnosť ponuky uchádzača je stanovená do 30.10.2018. 

 

15. Miesto a termín predloženia cenovej ponuky: 

a) Lehota na predloženie ponuky:  09.07.2018, do 11:00 hod. 

b) Miesto predloženia ponuky:  Obecný úrad Krčava, 

Krčava 17, 072 51 Krčava 

c) Spôsob doručenia ponuky: 

- prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adresu sídla verejného 

obstarávateľa. 

Cenová ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá 

a neotvorená bude vrátená uchádzačovi. 

Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky tak, ako je uvedené vo výzve 

a opísaný vo výzve na predkladanie cenovej ponuky a v jej prílohách.  

Uchádzač ponuku predloží v písomnej (listinnej) forme, v štátnom jazyku (slovenskom), 

poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je potrebné predložiť 

v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania 

uchádzača s označením názvu predmetu zákazky: 

 

„Detské ihrisko – Krčava“  a nápisom:   „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!“ 

 

16. Otváranie ponúk: 

09.07.2018, o 11:15 hod. na adrese: Obecný úrad Krčava, Krčava 17, 072 51 Krčava 

 

Otváranie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk je 

verejné, t.j. za možnej účasti uchádzačov.  

 

17. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky za 

zhotovenie zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená ponuka uchádzača 

ako „cenová ponuka“. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje v porovnaní s ostanými 

ponukami najnižšiu cenu.  



Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na to upozorní. Verejný obstarávateľ určí úspešného 

a neúspešných uchádzačov.    

 

18. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené 

ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve 

na predkladanie ponúk. 

 

19. Doplňujúce informácie: 

a) Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú 

nárok na úhradu. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť v prieskume trhu návrh 

zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie 

návrhu zmluvy o dielo.  

b) Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva 

nesmie byť v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto výzve na predkladanie ponúk 

a cena v zmluve nesmie byť v rozpore s cenou uvedenou v úspešnej ponuke. 

c) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na 

obstaranie daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania 

základných princípov verejného obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, 

princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu proporcionality, princíp 

hospodárnosti a princíp efektívnosti.  

d) Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti verejný obstarávateľ nepoužije na 

iný ako vyššie uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.  

e) Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky. 

Termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na telefónnom čísle: 0918 

755 978, kontaktná osoba: Ing. Jozef Hreňko, starosta obce. 

f) Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými 

oprávnenými osobami. 

  

 

 

Krčava, 11.06.2018 

 

 

 

 

       .......................................... 

             Ing. Jozef Hreňko 

    starosta obce Krčava 


