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Potenciálny záujemca/uchádzač 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
Obec Tovarné, ako verejný obstarávateľ 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“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / 
uchádzačov na predloženie ponuky na predmet zákazky 

 
Detské ihrisko v obci Tovarné 

   
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obec Tovarné 
Sídlo:   Tovarné 4, 094 01 Tovarné 
IČO:   00332887 
DIČ:   2020630535 
Kontaktná osoba:  PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka  
E-mail:   ocu.tovarne@mail.t-com.sk  
Web:    www.tovarne.sk 
Telefón:  +421 574495231 
Mobil:    +421 917817823 
 
Kontakt určený pre komunikáciu s uchádzačmi:  
Obchodný názov: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov 
Kontaktná osoba:  Zuzana Konkoľová, MBA 
Mobil: +421 911999938 
E-mail: sutazneponuky@gmail.com 
 

2. Predmet a druh zákazky: 
     2.1 Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko v obci Tovarné 
    2.2 Druh zákazky: Práce 
 2.3 CPV kód:   45000000-7 Stavebné práce 
   45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 
   37535200-9 Zariadenie ihrísk  
 

3. Postup obstarávania: 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní  

 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska umiestneného v areáli materskej školy na pozemku 
s parcelným číslom 278/4 v katastrálnom území Tovarné evidovanom v registri „C“ okres Vranov nad 
Topľou, s povrchovou úpravou – ihriskový trávnik výsevom. Ihrisko bude slúžiť pre deti materskej 
školy a pre žiakov základnej školy ako náhrada za telocvičňu, nakoľko základná škola v obci nemá 
telocvičňu.  
Pozemok, na ktorom sa zrealizuje detské ihrisko sa upraví vyrovnaním, odstráni sa burina chemickým 
postrekom a rozprestrie ornica o hr. 100 mm so založením ihriskového trávnika výsevom. Pre 
kotvenie prvkov ihriska sa zrealizujú výkopy pre pätky do nezamŕzajúcej hĺbky. 
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Vybavenie ihriska: 

✓ balančná kladina 
✓ balančné stupienky 
✓ balančná dráha 
✓ lezecká zostava (lezecká stena s hrádzami) 

 
Všetky prvky budú kotvené do monolitických betónových pätiek 400x400 mm, do hĺbky 900 mm, 
ktoré sú na triedenom štrkovom podsype o hrúbke 100 mm. Základové konštrukcie budú z betónu 
triedy C16/20. 
 
Všetky hracie prvky ihriska musia byť certifikované technickou inšpekciou, alebo iným certifikačným 
orgánom a musia byť v súlade s bezpečnostnými normami STN EN 1176 a STN EN 1177. Zostava 
prvkov musí byť bezúdržbová, vyrobená napríklad z plastu a galvanizovaných oceľových alebo 
hliníkových profilov, upravených práškovaním alebo eloxovaním. 
Minimálne technické požiadavky na hracie prvky ihriska sú uvedené v projektovej dokumentácii, 
ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.  

 
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk, v zadaní (výkaze výmer), či v projektovej dokumentácii objaví 
akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), dopĺňa sa 
tento typ alebo značka slovami „alebo ekvivalentný“, ktorý však musí obsahovať minimálne 
technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom 
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). 
V prípade uplatnenia ekvivalentov uchádzač predloží prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov 
a zariadení, samostatný očíslovaný zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, alebo 
iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné 
vlastnosti ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií a ďalšie dokumenty a doklady 
a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhovaného 
ekvivalentného výrobku/materiálu. Povinnosť, aby ponúkané výrobky spĺňali príslušné STN EN, 
zostáva zachovaná.   

 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky s rozpisom podľa 
jednotlivých položiek zadania. 

      
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  7 555,73 Eur bez DPH 

 
7. Typ zmluvy:  

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok tvorí 
samostatnú prílohu výzvy. 

 
8. Miesto dodania a lehota realizácie: 

• Miesto dodania: SK, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Obec Tovarné 

• Lehota realizácie:   

Termín začatia: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska  
Termín ukončenia: do 60 kalendárnych dní odo dňa začatia 

 
9. Obhliadka miesta plnenia zákazky: 

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta realizácie zákazky, záujemcovia však môžu 
požiadať o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili potrebný 
rozsah činností  a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie 
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záväznej ponuky tak, aby bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na 
realizáciu predmetu zákazky.  Termín obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred  telefonicky 
na čísle 0917817823, alebo elektronickou poštou na ocu.tovarne@mail.t-com.sk. Náklady spojené s 
obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
10. Variantné riešenie: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z poskytnutej účelovej dotácie Úradom vlády Slovenskej 
republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019 a z vlastných finančných prostriedkov 
verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr. 
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
preddavky ani zálohy.  
 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 
 § 32 - Osobné postavenie – Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky podľa § 32 ods. 
1 písm. e), f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
Verejný obstarávateľ má k informáciám na preukázanie splnenia podmienok účasti prístup priamo 
a bezodplatne v elektronických databázach, preto použije údaje získané z týchto verejne dostupných 
databáz. 
 
§ 33 – Finančné a ekonomické postavenie – nepožaduje sa 
 
§ 34 – Technická spôsobilosť a odborná spôsobilosť – nepožaduje sa 
 

13. Obsah ponuky: 
 Ponuka musí obsahovať:  

• Návrh na plnenie kritéria s vyplnenými identifikačnými údajmi uchádzača (názov, sídlo, IČO, 
DIČ/IČ DPH, telefonický kontakt, email) a navrhovanou cenou – Príloha č. 1 Výzvy, v tlačenej forme 
potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača 

• Ocenené zadanie – Príloha č. 2 Výzvy v tlačenej forme potvrdené štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača; jednotkové a celkové ceny 
v jednotlivých položkách žiadame uviesť s matematickým zaokrúhlením na dve desatinné 
miesta; všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky 
a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na dve desatinné miesta (Množstvo celkom x Cena jednotková = 
Cena celkom príslušnej položky); uchádzač musí vyplniť výkaz výmer  v plnom rozsahu; žiadna 
z položiek nesmie byť nulová;  

• Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3 Výzvy v tlačenej forme potvrdený štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača. 

  
14. Cena, spôsob určenia ceny: 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač platiteľom dane 
z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

• sadzba DPH a hodnota DPH 

• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

mailto:ocu.tovarne@mail.t-com.sk
mailto:ocu.tovarne@mail.t-com.sk


                                                                                                                                                 

Obec Tovarné 
Tovarné 4, 094 01 Tovarné 

E-mail: ocu.tovarne@mail.t-com.sk; telefón: +421 574495231 

  
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH v ponuke upozorní. 

 
15. Spôsob, lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

15.1 Ponuku je potrebné doručiť jedným z nasledovných spôsobov: 

• doručenie poštou, prípadne iným doručovateľom (napr. kuriérom) na adresu:  
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov  
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je 
termín doručenia ponuky; 

• uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu, obal požadujeme 
uzatvoriť; 

• obal ponuky má obsahovať nasledovné údaje: 
- adresu určenú pre doručenie ponúk 
- obchodný názov a adresu uchádzača a označenie: „SÚŤAŽ–NEOTVÁRAŤ–DETSKÉ IHRISKO 

TOVARNÉ“ 
 

• v elektronickej podobe  na emailovú adresu: sutazneponuky@gmail.com s rovnakým označením 

súťaže v predmete mailu. Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte  PDF, alebo 
v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu. 

Ponuku zasielanú emailom môže uchádzať zabezpečiť (napr. opatriť heslom), pokyny 
k otvoreniu ponuky však musí oznámiť emailom na vyššie uvedenú adresu najneskôr do 
uplynutia lehoty na otváranie ponúk uvedenej v bode 15.3 výzvy. Zodpovednosť 
sprístupnenia ponuky do lehoty určenej na otváranie ponúk je na strane uchádzača. Verejný 
obstarávateľ nemusí vyzvať uchádzača na sprístupnenie ponuky opatrenej heslom, alebo inak 
zabezpečenej ponuky. Ponuka, ktorá nebude verejnému obstarávateľovi sprístupnená do 
lehoty na otváranie ponúk nebude do vyhodnotenia zaradená. 

       15.2  Lehota na predloženie ponuky uplynie dňom: 24.07.2020 (piatok) o 10:00 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty nebude do vyhodnotenia zaradená. 

 
15.3 Lehota na otváranie ponúk: 24.07.2020 o 11:00 hod. Otváranie a vyhodnotenie ponúk je 

neverejné.  
 

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky uvedená 

v návrhu na plnenie kritéria. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH bude posudzovaná 

cena celkom. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z 

hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v 

poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 

požiadaný o vysvetlenie ponuky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa 

následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v 

poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 

účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

17. Lehota viazanosti ponúk: 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30.09.2020. 
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18. Ďalšie informácie: 

 
1. Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, jej 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 2 – Zadanie - VV, Príloha č. 3 – Čestné 
vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 - Zmluva o dielo, Projektová dokumentácia.  Prílohy tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predloženie ponúk. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke 
nepredkladá. Zmluvu o dielo predkladá až úspešný uchádzač. 
 

2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
Ponuka musí byť vyhotovená perom nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný. 

 
3. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky.  

 
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a  zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky ak: 

• sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich 
možné predvídať,  alebo 

• ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám  

• nedostal ani jednu ponuku,  

• ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa,  

• bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná. 
 

5. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy. 
 

6. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie 
uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi 
bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky. 
 

7. Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok 
vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia a to v lehote 
do 5 pracovných dní od vyhodnotenia. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení 
úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky 
v zmysle § 170 odsek (7), písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 
 

8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f).  

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí 
za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 
 

10. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť. 
 

11.   Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú  sa 
primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní. 
 

12. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže ktorýkoľvek 
z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v bode č. 1 tejto výzvy. 
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Prílohy:  Príloha č. 1 -  Návrh na plnenie kritéria  

  Príloha č. 2 -  Zadanie 
  Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 
  Príloha č. 4 - Zmluva o dielo  
  Projektová dokumentácia 
    

 
V Tovarnom, 14.07.2020      
 
 
         PaedDr. Kvetoslava Mižáková, 
         starostka obce, v.r. 
 
 
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej 
adrese: 
 
https://drive.google.com/file/d/12CBV1sVoW929ctf2wvyaK7whLtRJ4X4R/view?usp=sharing 
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