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Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Obec Pusté Sady 
Sídlo:    Hlavná 131,  925 54 Pusté Sady 
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce 
IČO:   00800295 
DIČ:   2021002577 
Tel/Mobil:  0317861194, 0907 709 221  
e-mail:   obecpustesady@mail.t-com.sk 
webové sídlo:   https://obecpustesady.sk/ 
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce 

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 
poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://obecpustesady.sk/ 
 
3. Názov predmetu zákazky: 
Výstavba nového detského ihriska v obci 
 
Hlavný kód CPV:  
37535200-9 Zariadenie ihrísk  
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská  
60000000-8 Dopravné služby  
 
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska v areály základnej školy v obci Pusté 
Sady. Stavba sa bude realizovať na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha 
a nádvorie).  
 
Herné prvky  
1. Povrch detského ihriska - dopadové plochy 
- športový povrch, syntetický povrch, (rastlý terén), čierna + farebná, alebo ekvivalentný povrch 
 
2. Vybavenie detského ihriska - herné prvky 
- trojitá hrazda, materiál nerez, rozmer Hrazda trojitá nerezová 3090x1620x90 mm, alebo ekvi-
valentný +/- 5%-nou odchýlkou z rozmerov herného prvku, 1 ks  
- preliezačka, materiál nerez a HDPE, rozmer preliezačka HEXAGON 3580x2110x2450 mm, 
alebo ekvivalent +/- 5%-nou odchýlkou z rozmerov herného prvku, 1 ks 
 
Herné prvky musia byť dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých 
herných prvkov je riešené osadením do betónových základov. 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 (povrchu). 
 
Požiadavky na stavebné práce a ostatné služby súvisiace s dodaním tovaru, ktoré sú súčasťou 
cenovej ponuky: 
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu prvkov v 
súlade s STN EN 1177, 
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie, 
- odvoz vyťaženej zeminy a odpadov na skládku, 
- vysadenie trávnika alebo náhrada iného povrchu v prípade jeho poškodenia výstavbou 
detského ihriska, 
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- dodržanie ochranných pásiem vedení inžinierskych sietí, 
- prevádzkový poriadok detského ihriska, 
- návod na kontrolu a údržbu hracích prvkov a všetky potrebné protokoly, doklady a certifikáty.  
 

Dodávané herné prvky musia spĺňať technické požiadavky kladené na detské ihriská v SR: 
- certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 zariadenia a povrchy detských ihrísk, 
- dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 povrch ihriska tlmiaci náraz, určenie kritickej 
výšky pádu – použitie pružných materiálov, 
- vybavenie detského ihriska – zostava prvkov podľa vlastnej štúdie, bezúdržbová, vyrobená  z 
plastu a galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov, upravených práškovaním alebo 
eloxovaním. 
V prípade, že verejný obstarávateľ pre predmet zákazky použil v rámci opisu predmetu zákazky 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 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. 
Miesto dodania predmetu zákazky:  
Obec Pusté Sady, areál základnej školy, na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha 
a nádvorie).  
 
5. Cena predmetu zákazky: 
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  
- ako cena celkom bez DPH,  
- výška DPH a  
- cena celkom vrátane DPH.  
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
11 975,34 eur 
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Nie 
 
8. Možnosť predloženia variantných riešení: 
Nie 
 
9. Dĺžka trvania zákazky: 
30 pracovných dní od odovzdania staveniska 
 
10. Lehota viazanosti ponúk: 
30.06.2020 
 
11. Podmienky účasti: 
- predloženie dokladu preukazujúceho oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce 
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania, 
- verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, 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). 
 
Ostatné náležitosti a doklady cenovej ponuky uchádzača: 
Kompletné doklady k predloženiu ponuky uchádzača (ďalej „ponuka“) sú: 

a) Kompletne vyplnený (nacenený) „Výkaz výmer“   
b) Príloha „Návrh na plnenie kritérií“ 
c) Príloha „Zmluva o dielo“, 2 ks originál 
d) Príloha „Čestné vyhlásenie“ 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. 
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13. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Financovanie predmetu zákazky bude z poskytnutej dotácie zo zdrojov Úradu vlády SR a zo 
zdrojov verejného obstarávateľa. Splatnosť dodávateľskej faktúry je 14 dní. 
 
14. Ty zmluvy: 
Zmluva o dielo 
 
15. Lehota na predkladanie ponúk: 
27.02.2020 12:00 
-  ponuku je potrebné zaslať v písomnej forme poštovou prepravou, kuriérom alebo osobne na 
adresu sídla verejného obstarávateľa,  
- ponuku po predložení nemožno meniť ani dopĺňať, 
- po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené, 
- prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky, je možná 
aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, 
-  ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR,  
- ponuka musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením 
„Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výstavba nového detského ihriska 
v obci“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača. 
 
16. Termín otvárania ponúk: 
28.02.2020 10:00 
 
17. Doplňujúce informácie:  
a) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
 
18. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

 Výkaz výmer 
 Herné prvky – obrazová príloha „VZOR“ 
 Návrh na plnenie kritérií 
 Zmluva o dielo 
 Čestné vyhlásenie 

 
 
Obec Pusté Sady 
17.02.2020 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Nemeček 
        starosta obce 

 
 
 
 
 
 

 


