
Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

Názov:   Obec Horná Kráľová 

Sídlo:   Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová 

Zastúpený:   Emil Rábek, starosta obce 

IČO:    00800368 

DIČ:    2021204955   

Telefón:  037/6580265 

Kontaktná osoba: Emil Rábek, starosta obce 

E-mail:   sekretariat@hornakralova.sk 

Adresa hl.stránky: http://www.hornakralova.sk/ 

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 

internetovej adrese (URL): http://www.hornakralova.sk/uradna-tabula/ 

 

Názov predmetu zákazky: 

Výstavba nového detského ihriska v obci Horná Kráľová 

 

Hlavný kód CPV:  

37535200-9 Zariadenie ihrísk  

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  

 

Druh zákazky:   

Stavebné práce 

Stručný opis:  

Predmetom zákazky je vybudovanie nového detského ihriska vrátane kompletnej dodávky, 

osadenia a montáže detského ihriska  v obci Horná Kráľová na pozemku registra „E“ parcelné 

číslo 300, k.ú. Horná Kráľová. Navrhnuté nové prvky a segmenty detského ihriska resp. zostavy na 

novom detskom ihrisku budú  v y robené z plastu a kovu. Dopadové plochy majú byť vyhotovené z 

pružných materiálov, ktoré majú tlmiaci efekt proti nárazu tak aby spĺňali všetky potrebné 

bezpečnostné požiadavky na herné segmenty a prvky detského ihriska podľa platnej normy STN EN 

1176 a 1177.  

Jednotlivé druhy zostáv herných segmentov a prvkov detského ihriska sú:  

1.Dopadová plocha: povrch detského ihriska - gumový povrch EPDM, 50x50cm hr.40mm, kritická 

výška pádu 150cm, farba červená, spájacie kolíky 

2.Vybavenie detského ihriska: multifunkčná veža  s lanovým  rebríkom, hrazdou, šplhom, vstupným 

rebríkom a nerezovou šmykľavkou, zariadenie je vyrobené z pozinkovanej ocele a práškového laku  

1 ks 

3.Vybavenie detského ihriska: sieťová konštrukcia z galvanizovaného kovu s práškovým lakovaním 1 

ks 

4.Vybavenie detského ihriska: hojdačka s jedným sedadlom Flexi a s jedným sedadlom Baby box, 

práškového laku, zariadenie je vyrobené z pozinkovanej ocele a práškového laku 1 ks  

 

Opis predmetu zákazky a obrazová príloha herných segmentov a prvkov je súčasťou prílohy č. 1. V 

prípade, že verejný obstarávateľ z dôvodu dispozičných parametrov pozemku nového detského ihriska 

použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 

krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o 

verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

9 344,33 eur bez DPH  

 

 

 

 



Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 

posudzovaná cena celkom. O skutočnosti, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v 

ponuke. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a 

dodanie diela ako celku, a to najmä náklady na montážne práce, materiál a prepravu. 

 

Dĺžka trvania zákazky:   

Realizácia a odovzdanie diela do 30 dní od účinnosti Zmluvy o dielo. 

 

Podmienky účasti: 

Osobné postavenie 

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení dodávať 

tovary, služby a práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky (výpis z OR, živn. list). 

 

Ostatné náležitosti a doklady cenovej ponuky uchádzača: 

a) vyplnená príloha č.2 Cenová ponuka uchádzača  

b) vyplnená a podpísaná príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií 

c) Návrh zmluvy o dielo  

- podpísaná zmluva o dielo sa bude vyžadovať iba od víťazného uchádzača. 

 

Použitie elektronickej aukcie: 

nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 

Termín: 24.09.2018 

-  poštovou prepravou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa,  

- ponuka v písomnej forme má byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej obálke 

s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výstavba nového detského ihriska 

v obci Horná Kráľová“. 

 

Termín otvárania ponúk: 

Termín: 25.09.2018  

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

Termín: do 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

Emil Rábek 

starosta obce 

 
 


