
VÝZVA 
na predkladanie cenových ponúk 

 
Obec Abrahámovce, ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky 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 len „ZVO“), dovoľuje vyzvať na 

predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : 
 

„Výstavba detského ihriska v obci Abrahámovce“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) ZVO 
Názov: Obec Abrahámovce 
IČO: 
DIČ: 

00326101 
2020709790 

Sídlo: Obecný úrad č. 56, 059 72 Abrahámovce 
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Lapko 
Telefón: 052/4590434 
E-mail: 
Web-stránka: 

obec@abrahamovce.sk 
www.abrahamovce.sk 
 

2. Názov zákazky: 
Výstavba detského ihriska v obci Abrahámovce. 
 
3. Druh predmetu obstarávania:  
Dodanie tovaru, stavebné práce. 
 
4. Kód CPV: 
Hlavný predmet: 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 
Doplňujúce predmety: 37535200-9 Zariadenie ihrísk  

 37535210-2 Ihriskové hojdačky  
 37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie  
 37535240-1 Ihriskové šmýkačky  
 37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky  
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  10 595,00 € bez DPH 
 
6. Výstup verejného obstarávania: 
Zmluva o dielo. 
 
7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je kompletná dodávka, osadenie a montáž prvkov detského ihriska 
realizovaných v rámci projektu „Výstavba detského ihriska v obci Abrahámovce“, ako aj 
výkopové práce na kotvenie prvkov, betonáž základov a kotvenie prvkov. Účelom stavby je 
vybudovanie certifikovaného detského ihriska – osadenie herných prvkov pre deti vo veku 2 – 
14 rokov v počte 6 ks, lavička – 2 ks, odpadkový kôš – 1 ks na jestvujúcej trávnatej ploche pri 
športovom ihrisku v obci Abrahámovce. 
 
Zoznam a počet prvkov:  
- Chodník zručnosti:    1 ks 
- Reťazová dvojhojdačka so šmýkočkou: 1 ks 
- Kolotoč s vnútornými sedákmi:  1 ks 
- Vahadlová dvojhojdačka:   1 ks 



 

- Pružinová hojdačka:    1 ks 
- Preliezka tunel    1 ks 
- Sedák a závesy    1 ks 
- Baby sedák     1 ks 
- Lavička     2 ks 
- Odpadkový kôš (zastrešený)  1 ks 
 
Všetky herné prvky sú certifikované výrobky. Základom konštrukcie prvkov je konštrukčná 
oceľ, povrchovo upravená práškovou vypaľovanou farbou, alebo žiarovým zinkovaním. 
Polypropylénové laná a siete sú vystužené vnútorným oceľovým jadrom, plastové prvky tvorí 
polyamid, HDPE a laminát. 
Výrobky musia mať platný certifikát na bezpečnosť a kvalitu pre štáty EU. Herné zostavy 
musia byť riadne označené podľa platných noriem STN EN 1176. 
Pri preberaní diela bude odovzdaný prevádzkový poriadok, návod na kontrolu a údržbu 
detského ihriska a všetky potrebné protokoly, doklady a certifikáty. 
Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet 
obstarávania. 
Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené prílohami 
tejto výzvy. 
 
8. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Abrahámovce, 059 72, trávnatá plocha pri športovom ihrisku KN-C parc. č. 70/4, 72/2, 
k.ú. Abrahámovce. 
 
7. Termín dodania predmetu zákazky : 
Do 60 dní od vyzvania objednávateľom. 
 
8.Cena, spôsob určenia ceny: 
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. V ponúkanej cene musia byť 
zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: 
- jednotková cena bez DPH 
- cena spolu bez DPH 
- cena spolu s DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou, montážou a kotvením zariadení, 
dopravné náklady, odvoz odpadu a zameranie polohy staveniska, výšky, vytýčenie staveniska. 
Ak výkaz výmer, alebo prílohy obsahujú konkrétny názov materiálu, berie sa tento ako 
príklad pre určenie požiadavky objednávateľa a je možné použiť ekvivalent takejto položky 
s lepšími, alebo zrovnateľnými parametrami. V cenovej ponuke musí byť uvedený druh 
materiálu, ktorý bude dodaný. 
 
9. Spôsob financovania : 
Zdroje z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 a z vlastných zdrojov 
obce. V prípade neúspešnosti projektu sa zákazka nebude realizovať a zhotoviteľ si nemôže 
nárokovať žiadne finančné vyrovnanie. 
 
10.Lehota na predloženie ponuky: 14.10.2019, do 10:00 hod. 
 



 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez 
jeho delenia a variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a realizáciu 
predmetu zákazky. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky s dodaním, montážou, 
betónovaním prvkov a základným servisom ako celok v EUR bez DPH. 
 
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 
1/ Návrh na plnenie kritérií – cena.    
Uchádzač vyplní Prílohu č. 2 – Zadanie – Výkaz výmer. 
Vyplnený výkaz výmer  – jednotková cena nesmie byť nula, alebo záporné číslo. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie keitérií. 
2/ (§ 32 ods.1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu – doloženým dokladom o oprávnení dodávať predmet zákazky. 
- Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov /nemusí sa predkladať, musí 
spĺňať/. 
3/ (§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača. 
4/ (§ 32 ods. 1 písm. g)  nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti 
ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ preukázať ..... “.– doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača. 
5/ Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy – príloha č. 5 tejto výzvy. 
6/ Uchádzač vyplní Prílohu č. 6 – Identifikačné údaje uchádzača. 
7/ Certifikát kvality výrobku, že spĺňa príslušné ustanovenia noriem pre zariadenia detských 
ihrísk v štátoch EU, vydaný autorizovanou osobou /doloží úspešný uchádzač na základe 
vyzvania/.  
8/ Uchádzač doloží fotodokumentáciu jednotlivých prvkov. 
 
12.Obhliadka stavby: 
Obhliadku odporúčame, obhliadka sa bude konať 02.10.2019 o 10:00 hod. Stretnutie 
účastníkov obhliadky bude v budove obecného úradu Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 
05972.  
 
12.Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponuky: 
Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy elektronicky, poštou, alebo osobne 
do termínu uvedeného v bode 10 tejto výzvy. 
Na obálke, alebo v predmete mailu bude napísané – Neotvárať – „Detské ihrisko 
Abrahámovce“. 
 
13.Vyhodnocovanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria/kritérií a na 
základe nasledovných pravidiel jeho/ich uplatnenia: 
Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

a) cena (v EUR bez DPH) 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v 
EUR bez/s DPH. 



 

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný 
vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle zmluvu.  
 
14. Otváranie ponúk:  
14.10.2019, o 17:00 hod., obecný úrad Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72. 
 
15. Postup pri otváraní ponúk:   
Otváranie ponúk je neverejné. 
 
16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Ing. Stanislav Lapko, starosta obce. 
 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Abrahámovciach dňa 23.09.2019. 
 
 

Ing. Stanislav Lapko 
    starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- Príloha č. 1: Technický popis a grafické znázornenie jednotlivých prvkov 
- Príloha č. 2: Zadanie – Výkaz výmer 
- Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
- Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie uchádzača 
- Príloha č. 5: Návrh Zmluvy o dielo 
- Príloha č. 6: Identifikačné údaje uchádzača 


