
Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica  

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

1.  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Obchodné meno: Obec Snežnica 

Sídlo: Snežnica 17, 023 32 Snežnica 

Štatutárny zástupca: MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce 

IČO: 00314315 

DIČ: 2020553293 

Mobil: +421 414224179 

e-mail: sneznica@obec-sneznica.sk 

webové sídlo:  http://www.obec-sneznica.sk/ 
 

Obec Snežnica je verejným obstarávateľom podľa § 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 „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL): 
 

http://www.obec-sneznica.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami 
 

3.  Názov predmetu zákazky 
 

Detské ihrisko Snežnica 
 

4.  Použitý postup verejného obstarávateľa 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Ide o predmet 

zákazky nie bežne dostupný na trhu, ktorým je dodanie tovaru s následnou montážou.  
 

5.  Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky je dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko. Jednotlivé prvky 

detského ihriska musia spĺňať certifikáciu podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a 

povrchy detských ihrísk. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých prvkov je riešené 

osadením do betónových základov, v zmysle kotevných plánov výrobcov. 
 

Minimálne požiadavky na jednotlivé prvky a ich opis: 
 

- Exteriérová zostava pre rozvoj 

Zostava určená pre vekovú kategóriu detí 3 až 15 rokov. Musí byť zložená z viacerých 

prvkov, dve hojdačky pre staršie aj malé deti, šmýkačka, rebrík a schody. Orientačné 

rozmery zostavy v rozsahu do 5,5 x 4,0 x 4,0 m. Maximálna váha / osoba do 75 kg. 

Materiály – LLDPE alebo HDPE, oceľové profily ošetrené vhodným spôsobom pre 

použitie v exteriéri. 
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Ilustračné foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pružinová hojdačka žirafa 

Hojdačka je určená pre deti vo veku 3 až 12 rokov. Minimálna váha na osobu je od 30 kg. 

Orientačné rozmery hojdačka v rozsahu do 90 x 30 x 80 cm, materiál PE alebo HDPE. 

Oceľová pružina ošetrená vhodným spôsobom pre použitie v exteriéri. Veľkosť 

bezpečnostnej zóny do 4,0 x 3,5 m. 

 

Ilustračné foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pružinová hojdačka motorka 

Hojdačka je určená pre deti vo veku 3 až 12 rokov. Minimálna váha na osobu je od 30 kg. 

Orientačné rozmery hojdačky v rozsahu do 100 x 30 x 70 cm, materiál PE alebo HDPE. 

Oceľová pružina ošetrená vhodným spôsobom pre použitie v exteriéri. Veľkosť 

bezpečnostnej zóny do   4,0 x 3,5 m.  

 

 



Ilustračné foto: 

 

 
 

- Kolotoč na sedenie 

Celokovový so sedadlami s protišmykovou podlahou. Výška pádu do 1,0 m. Veková 

kategória 3-15 rokov. Orientačné rozmery kolotoča v rozsahu do 2,0 x 1,5 m. Maximálna 

váha / osoba do 75 kg. Materiál oceľ ošetrená proti korózii. Veľkosť bezpečnostnej zóny 

do 6,0 m. 

 

Ilustračné foto: 

 
 

- Tunel so šmýkačkou 

Stabilný preliezací tunel so zakončením šmýkačkou a nástupom schodmi. Orientačné 

rozmery tejto preliezky do 4,8 x 1,00 x 2,0 m. Materiály, z ktorých je prvok vyrobený: 

drevo ošetrené vhodným spôsobom pre použitie v exteriéri alebo HDPE. Maximálna váha 

/ osoba do 75 kg. Veková kategória: 3 - 15 rokov. Veľkosť bezpečnostnej zóny do            

7,5 x 4,0 m. 

 

 



Ilustračné foto: 

 
 

- Váhadlová hojdačka 

Rameno hojdačky musí byť vyrobené z dreva alebo ocele ošetrené farbou, pružiny                                  

ocele ošetrené farbou, sedačky z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo 

zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti 

UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne 

nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Veková kategória: 2 - 12 rokov. 

Orientačné rozmery hojdačky sú do 3,5 x 1,0 x 1,0 m. Minimálna váha na osobu od 35 

kg. Veľkosť bezpečnostnej zóny do 5,5 x 3,0 m. 

 

Ilustračné foto: 

 
CPV - Hlavný slovník 

Hlavný predmet: 

37535200-9 Zariadenie ihrísk 
 

Doplnkový predmet – hlavný slovník: 

37535210-2 Ihriskové hojdačky 

37535230-8 Ihriskové kolotoče 

37535240-1 Ihriskové šmýkačky 

37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky 

37535260-7 Ihriskové tunely 
 

6.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
 

Do 13 619,33 EUR 



 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
 

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 

zákazky.  
 

8. Lehota na predkladanie ponúk 
 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03. 03. 2020 o 09:30 
 

9.  Termín otvárania ponúk 
 

Termín otvárania ponúk je 03. 03. 2020 o 10:00 
 

10.  Postup pri otváraní ponúk 
 

Otváranie ponúk bude neverejné. 
 

11. Spôsob predloženia ponuky 
 

a) poštou alebo osobne: 

Uchádzač predloží ponuku na adresu: Obec Snežnica, Obecný úrad, Snežnica            

17, 023 32 Snežnica. v zalepenej obálke s označením: PONUKA NEOTVÁRAŤ!                  

a heslom: Detské ihrisko Snežnica. 
 

alebo  

b) elektronickou poštou:  

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: moravcik.ivo@gmail.com. Do predmetu      

e-mailovej správy uvedie uchádzač: Cenová ponuka – Detské ihrisko Snežnica. 
 

12. Obsah ponuky 
 

Ponuka musí obsahovať: 
 

a)  Čestné vyhlásenie 
 

V čestnom vyhlásení uchádzač prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Zároveň v čestnom vyhlásení 

uvedie, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a osobe 

poverenej zadávaním zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač 

vyplní prílohu č. 1 a) alebo b) tejto výzvy na predkladanie ponúk. 
 

Ak je uchádzačom fyzická osoba vyplní prílohu č. 1 a), ak je uchádzačom právnická 

osoba vyplní prílohu č. 1 b). 
 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

Návrh uchádzača musí obsahovať identifikačné údaje a ponúkanú cenu. Identifikačné 

údaje uchádzača musia obsahovať tieto údaje: obchodný názov, sídlo, štatutárny 

zástupca, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie 

neplatca DPH), právna subjektivita, e-mail, tel. číslo. 
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Uchádzač, ktorý je platca DPH uvedie cenu v členení: cena v EUR bez DPH, DPH          

v EUR, cena v EUR s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platca DPH uvedie cenu celkom         

v EUR.  
 

Vzor dokumentu pre platcu DPH je v prílohe č. 2 a). Vzor dokumentu pre neplatcu 

DPH je v prílohe č. 2 b). 
 

Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením 

požadovaného predmetu zákazky. 
 

Technické požiadavky a charakteristiky uvedené v opise predmetu zákazky 

odvolávajúce sa na odkazy konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 

krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, boli použité z dôvodu, že predmet 

zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. 
 

Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ak vo svojej ponuke 

preukáže, že ním navrhované ekvivalentné výrobky sú rovnocenné a spĺňajú určené 

technické požiadavky verejného obstarávateľa. 
 

c) Doklad o oprávnení dodávať tovar 
 

U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis 

zo živnostenského registra. 
 

Uchádzač sa môže preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do 

zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie 

podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

d) Návrh kúpnej zmluvy  
 

Uchádzač predloží vyplnený návrh zmluvy priložený ako príloha č. 3 tejto výzvy.  
 

e) Technické špecifikácie 
 

Uchádzač predloží technickú špecifikáciu ponúkaných tovarov, ktorá bude spĺňať 

minimálne požadované parametre. 
 

13. Variantne riešenia 
 

Variantne riešenia sa nepripúšťajú 
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom         

v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. cena celkom          

v EUR pri neplatcovi DPH). 
 

15.  Použitie elektronickej aukcie 
 

Elektronická aukcia sa nepoužije. 
 

16.  Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 
 



Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom: 
 

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky.  

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného 

vzorca: 
 

                    najnižšia cena uchádzača 

Počet bodov     =  ––––––––––––––––––––––––––   x   100 

                    cena hodnoteného uchádzača 
 

                                                             (výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).  

 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet     

100 bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 
 

Ponuka bude zaradená do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá 

všetkým určeným podmienkam v tejto výzve a bude doručená v lehote na predloženie 

ponúk. Ponuka predložená uchádzačom po lehote na predloženie ponuky bude vrátená 

uchádzačovi neotvorená. 
 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky   

e-mailom. 
 

17. Dĺžka trvania zákazky 
 

Do 8 týždňov od uzavretia zmluvy. 
 

18.  Obchodné podmienky 
 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom Kúpnu zmluvu. 
 

V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne 

uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu                      

s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí. 
 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne 

účinnosť po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 
 

Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie dvoch faktúr k predmetu zákazky: 

- prvá faktúra vo výške 8 000,- Eur s DPH pre zúčtovanie poskytnutej dotácie z Úradu 

vlády SR, 

- druhá faktúra do výšky zostávajúcej sumy podľa ponuky úspešného uchádzača. 
 

19. Financovanie predmetu zákazky 
 

Predmet zákazky je financovaný z dotácie ÚV SR z programu: Podpora rozvoja športu na 

rok 2019, podprogram 2 so zameraním na výstavbu detských ihrísk a z vlastných 

finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

20. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 
 

Nie. 



 

21.  Miesto dodania: 
 

Parcela č. KN 744, k. ú. Snežnica. 
 

22. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
 

Ponuka musí platiť do: 30. 08. 2020 
 

23. Dôvody na zrušenie použitého postupu 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 uvedeným  

vo výzve na predkladanie ponúk, 

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

- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, 

ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky, 
 

II. Súťažné podklady 
 

Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady na 

vypracovanie ponuky: 
 

Príloha č. 1 a) Čestné vyhlásenie (FO) 

Príloha č. 1 b) Čestné vyhlásenie (PO) 

Príloha č. 2 a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria – platca DPH 

Príloha č. 2 b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria – neplatca DPH 

Príloha č. 3 Návrh zmluvy 
 

V Snežnici, dňa  20. 02. 2020 

 

 

MVDr. Milan Hlavatý 

        starosta obce 


