
OBEC Klubina, Obecný úrad č. 67, 023 04 
 

  

 Výzva na predkladanie ponúk 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Názov:   OBEC KLUBINA 

Sídlo:   Obecný úrad č. 67, 023 04  Klubina 

Štatutárny zástupca: Mgr. Božena Poliačková, starostka obce 

IČO:   00314056 

DIČ:   2020553051 

Telefón:   041/4395 123 

E-mail:   starosta@klubina.sk 

    ou.klubina@stonline.sk 

Web sídlo:   www.klubina.sk 

 

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať 

elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie starosta@klubina.sk 

 

2. Metóda verejného obstarávania 
 

Obec Klubina ako verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

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

internetovej adrese (URL): https://klubina.sk/verejne-obstaravanie/ 

 

 

4. Predmet zákazky: 

 Názov predmetu zákazky:     „Poď sa s nami hrať!“ 

 Hlavný kód CPV:  37535200-9 Zariadenie ihrísk                                                                                 

                                60000000-8 Dopravné služby bez prepravy odpadu                                                          

                                45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  

 

 Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou (podľa §117) 

 Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Klubina, Obecný úrad č. 67, 023 04,  

- parcela KN- C 2, k. ú. Klubina 

 

5. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 

 Predmetom obstarávania je vybavenie detského ihriska jednotlivými hernými prvkami,                     

ich dodanie a montáž.   
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Celkovo je navrhnutých 5 herných prvkov:  

 1 ks Vežová zostava so šmýkačkou a lezeckou stenou; rozmery: 3,3m(v)x3,0m(š)x2,7m(d) 

 1 ks Veľký kolotoč; rozmery: 0,75m(v)xØ1,8m 

 1 ks Trojhojdačka; rozmery: 2,0m(v)x6,0m(š)x1,4m(d) 

 1 ks Tunel húsenica; rozmery: 1,45m(v)x1,0m(š)x1,0m(d) 

 1 ks Vahadlová hojdačka zvieratko; rozmery:  0,8m(v)x0,4m(š)x3,0m(d) 

V prílohe č. 1 Technická špecifikácia sa nachádza opis jednotlivých herných prvkov, určenie pre 

vekové kategórie, materiálové zloženie, kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu               

a veľkosť bezpečnostnej zóny. 

 Herné prvky budú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých herných 

prvkov bude riešené osadením do betónových základov v zmysle kotevného plánu výrobcu herných 

prvkov. Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do 

dopadovej plochy, t.j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej 

hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej 

plochy.                                                                                                                                                                      

Všetky herné prvky budú certifikované a  navrhnuté tak, aby spĺňali platné predpisy pre zariadenie 

a povrchy detských ihrísk v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177. Zariadenia a povrchy 

detských ihrísk musia byť bezúdržbové, vyrobené z plastu HDPE, nerezu, konštrukčnej ocele, 

hliníkového protišmykového plechu. Každý z uvedených prvkov je špecifický iným spôsobom 

usadenia v teréne (výkopové práce, ukotvenie prvku,  betonáž základov).   

Verejný obstarávateľ umožní v prípade záujmu možnosť obhliadky miesta realizácie predmetu 

zákazky. 

Kontaktná osoba  pre obhliadku miesta realizácie:                                                                                            

Mgr. Božena Poliačková,č. t.: 0918 562 896, mail: starosta@klubina.sk 

 

6. Predpokladaná hodnota celej zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená verejným obstarávateľom v zmysle § 6 zákona                 

o verejnom obstarávaní vo výške 8 540,60 EUR bez DPH.  

 

 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

 Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom za celý predmet 

zákazky v € vrátane DPH. 

 

 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky (Dĺžka trvania zákazky):                                                                                  

Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku dodania predmetu zákazky vrátane montáže na mieste 

plnenia do  31.10.2019. 
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9. Obsah ponuky a podmienky účasti: 

       Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a) identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,  telefón, 

e-mail) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá, 

b) návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa 

určených kritérií),  

c) doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary, služby  

uvedené v predmete tohto verejného obstarávania, 

d) čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ je oprávnený vykonávať raz ročne hlavnú kontrolu a bude ju 

vykonávať počas celej záručnej doby, 

e) čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ vykoná práce v súlade s požiadavkami objednávateľa na 

prvotriednu akosť, v súlade s normou EU - STN EN 1176 a 1177 zaobstará a odovzdá 

objednávateľovi potrebné atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných výrobkov, 

f) čestné vyhlásenie, že záruka na jednotlivé hracie prvky je zhotoviteľom stanovená na 60 

mesiacov. 

Nepredloženie dokladov v zmysle tejto Výzvy zakladá právo verejného obstarávateľa nezaradiť 

ponuku do procesu vyhodnotenia predložených ponúk 

       Cenová ponuka musí obsahovať:                                                                                                                                        

- cenu v € bez DPH 

- cenu v € vrátane DPH 

- informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH 

 

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

 

10. Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.06.2019 o 15:00 hod.                                                   

Miesto a spôsob predloženia ponúk 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

 

 11.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 
 

-  ponuka je doručená na adresu: starosta@klubina.sk                                                                                         

-  do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Poď sa s nami hrať!“ 

-  v prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty   

podpísané  uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne naskenované 

(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.                                                                   

 

Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný pred 

uzavretím zmluvy doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 9 b.), c.)  tejto výzvy aj v listinnej 

podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie. 
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 11.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:     
 

           OBEC KLUBINA, Obecný úrad č. 67, 023 04  Klubina 
 

 -  ponuka musí byť označená nápisom: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ - „Poď sa s nami hrať!“, 

-  na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov,  

   sídlo, adresa), 

-  v  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s touto výzvou  

   predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie, dokumenty musia byť v súlade    

   s bodmi  tejto výzvy, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať            

 za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného  

   obstarávateľa. 

 

     Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

 

12. Termín otvárania ponúk:                                                                                                                              

Otváranie ponúk bude dňa 20.06.2019 o 15:30 hod. v kancelárií starostky obce Klubina. 

Otváranie ponúk je verejné. 

 

 

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

Do 30.11.2019. 

 

14. Typ uzatváranej zmluvy:                                                                                                       

Zmluva o dielo 

 

15. Oznámenie výsledku                                                                                                                                     

Výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom 

písomne. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu do 5 dní, odo dňa jej 

doručenia, má verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na 

ďalšom mieste.  

 

16. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  

Predmet zákazky bude financovaný  z pridelenej dotácie z Úradu Vlády Slovenskej republiky na 

rozvoj športu pre rok 2019 a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Cenu za predmet zákazky uhradí 

verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložené 

faktúry budú vystavené na základe preberacieho protokolu.  

Splatnosť faktúry je 14 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná 

povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu 

poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

 Prílohou faktúry bude:  

- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác a dodávok podpísaný oboma zmluvnými 

stranami, potrebné atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných výrobkov v súlade 

s normou   EU - STN EN 1176 a 1177. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani 

zálohovú platbu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 

č. 222/2004  Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo, až po kontrole verejného 

obstarávania Úradom Vlády Slovenskej republiky. 

 

17. Ďalšie informácie :  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

 - zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa  

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená zmluva/nevystaví sa 

objednávka na plnenie predmetu zákazky, 

- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že cenové ponuky nebudú zodpovedať                                                  

požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 

 - z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného formou  

výzvy na predkladanie cenových ponúk pre oslovené hospodárske subjekty a predkladateľov 

cenovej ponuky (ďalej aj ako „uchádzač“) nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky 

žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy / vystavenie objednávky na plnenie predmetu zákazky, 

oprávnenia spojené s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na 

úhradu nákladov spojených s jej predložením. 

           - pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7.00 h do 13.00 h.  

 

Prílohy: Príloha č.1 – Technická špecifikácia 

  Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérií 

  Príloha č.3 – Návrh Zmluva o dielo 

 

V Klubine dňa 05.06.2019 

Mgr. Božena Poliačková                                                                                                  

starostka  obce  

  


