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   OBEC KOJŠOV 
    055 52 Kojšov č.3,  IČO 00329258,  

Tel./Fax: ++421 53 4883216, starosta@kojsov.sk 

 
 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 
/zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní/ 

 

Tovar + služba 
 

 

1. Verejný obstarávateľ – identifikácia verejného obstarávateľa 
       Názov a sídlo:  :  Obec Kojšov, 055 52 Kojšov č. 3 

      Štatutárny zástupca :  Ing. Anton Bašniar - starosta obce 
      Kontaktná osoba:  :  Ing. Viera Tokarčíková  

      IČO:              :  00329258   

Tel./fax:   :  053/4883216  
E-mail                               :  starosta@kojsov.sk;  

Druh verejného obstarávateľa /zatriedenie podľa zákona o VO/: Obec, § 7 ods. 1 písm. b) 
 

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

internetovej stránke (URL): http://www.kojsov.sk 
 

3. Názov predmetu zákazky:   
„Detské ihrisko pri Materskej škole v Kojšove“ 

 
4. Zatriedenie podľa spoločného slovníka obstarávania /CPV/ 

37 535200-9 Zariadenie ihrísk 

     37 535210-2 Ihriskové hojdačky 
     37 535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie 

     37 535230-8 Ihriskové kolotoče 
     37 535240-1 Ihriskové šmýkačky 

     37 535250-4 Ihriskové váhadlové hojdačky 

     60 000000-8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

5. Druh zákazky: 
Obstaráva sa tovar so službou. 

 
6. Výsledok obstarávania/typ zmluvy: 

       Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka - zákona  č.513/1991  Zb.  

       v platnom  znení,   predmetom   ktorej je dodávka a montáž vybratých hracích prvkov na detskom 
ihrisku pri MŠ Kojšov. 

                
7. Miesto dodania  predmetu zákazky: 

Obec Kojšov, pri Materskej škole Kojšov. 

 
8. Stručný opis predmetu obstarávania: 

        Predmetom zákazky je výber dodávateľa vybratých hracích prvkov v počte 5 ks vrátane dopravy,  
montáže a ukotvenia do betónového lôžka na miesto určenia. Herné prvky majú byť zabudované na 

detskom ihrisku pri materskej škole. Potrebné informácie k tvorbe ceny, rozsah, montáž a opis herných 
prvkov pre ihriskovú plochu sú uvedené v priloženej tabuľke s položkami jednotlivých hracích prvkov 

a špecifikácii predmetu zákazky, ktorá tvorí Prílohu č. 3 k tejto výzve. 

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky 

 9 610,82 € bez DPH.  
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10. Rozdelenie predmetu zákazky 

 Nepovoľuje sa. 
 

11.  Obhliadka miesta dodania zákazky 

 Uchádzači pred  predložením  svojej  ponuky  môže   vykonať obhliadku  miesta  zákazky,  na   základe    
 vzájomného dohovoru zo zástupcom verejného obstarávateľa. Náklady spojené s obhliadkou idú na 

vrub samotného uchádzača. 

 
12.  Kritéria na hodnotenie ponúk 

Celková najnižšia cena vrátane DPH, prípadne konečná suma i od uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 
Cenu v prípade platcu DPH je potrebné uviesť v zložení:  

- cena bez DPH,  
- DPH, 

- cena  spolu  s DPH  

Najvýhodnejšia  ponuka – ponuka  s  najnižšou  cenou  vrátane  DPH za celý požadovaný rozsah 
predmetu zákazky. O výsledku hodnotenia  budú  uchádzači  písomne  informovaní.  Uchádzač  s 

 najnižšou ponukou sa stane úspešný, ostatní neuspeli. Proti oznámeniu verejného obstarávateľa nie je 
možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 

13. Trvanie zmluvy, alebo lehota na odovzdanie predmetu zákazky  
 Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie celého rozsahu zákazky  najneskôr do 12. 10. 2018.  

 
14.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty  

v ktorých sa uvádzajú 

Predmet  zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, na základe poskytnutých finančných 
prostriedkov z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 ako aj z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa, v rámci vyčlenených finančných prostriedkov schváleného  
rozpočtu obce na rok 2018. Cena za predmet zákazky bude uhradená po ukončení,  odovzdaní, prevzatí 

a sfunkčnení všetkých zabudovaných hracích prvkov na určenom mieste detského ihriska v Kojšove, pri 
MŠ. Prevzatie celého diela prebehne medzi poverenými zástupcami obidvoch zmluvných strán (dodávateľ 

– objednávateľ), na základe Odovzdávacieho protokolu a vystavenej faktúry – daňového dokladu.   
 

15. Spôsob určenia ceny:   

Navrhovaná cena  v ponuke  musí byť stanovená podľa  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších  predpisov, ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.   
Uchádzač  stanoví   cenu  za  plnenie   predmetu  zákazky   podľa priloženej tabuľky hracích prvkov k 

oceneniu. V  cene  musia  byť  zahrnuté  všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky, vrátane 

dopravných nákladov  na  miesto plnenia   zákazky, osadením hracích prvkov ako aj nákladov spojených 
s likvidáciou vzniknutého odpadu. 

Cenu   uvádzať  v  platnej  mene  € vrátane DPH.  Ak  je  uchádzač  platcom DPH,  navrhovanú  cenu 
musí uviesť v zložení: bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH.  Ak  uchádzač  nie  je  platcom  DPH,   

upozorní  v svojej  ponuke  na túto skutočnosť. 

Zmluvná cena uvedená v ponuke  musí obsahovať cenu  za celý predmet zákazky. 
Ponúknutá cena  uvedená v ponuke bude záväzná a pri uzavieraní a podpise zmluvy o dielo s úspešným  

uchádzačom bude použitá a uvedená v zmluve.  
 

16. Podmienky účasti: 
- Oprávnenie dodávať tovar a poskytovať službu zodpovedajúce predmetu zákazky (dokladovať kópiu z 

OR, ŽR alebo kópiu iného relevantného dokladu). 

- Predloženie ponuky na celý rozsah predmetu zákazky podľa špecifikácie. 
- Predloženie všetkých požadovaných dokladov v zmysle bodu 20. tejto výzvy.   

 
17. Použitie elektronickej aukcie:   nie 

 
 

 

 
 

18. Lehota na predkladanie ponúk 
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Deň: 07 mesiac:  august     rok: 2018    do 12.00 hod. 

Poštová adresa na doručenie ponúk:  Obec Kojšov, 055 52 Kojšov č. 3. 

Ponuky je možné doručiť  v textovej podobe a to, poštou, iným doručovateľom alebo osobne. Pri 
doručení poštou platí dátum doručenia na adresu verejného obstarávateľa, nie dátum podania na pošte. 

Ponuky doručené po uvedenom dátume budú uchádzačovi vrátene späť. 
Uchádzač predloží ponuku v písomnej tlačenej forme v stanovenom termíne v zalepenej obálke na vyššie 

uvedenú adresu s uvedením Obchodného mena a sídla uchádzača a s označením: „Súťaž – 

neotvárať“, a heslom „Detské ihrisko“. 
 

19. Termín otvárania ponúk 
Dňa 08. 08. 2018 o 13,00 hod.  bez možnosti účasti uchádzačov.      
 

20. Obsah ponuky 

Uchádzač v ponuke predkladá: 

- Vyplnené vzorové tlačivo – Identifikačné údaje uchádzača - Pr. č. 1. 
- Vyplnený formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria - Ponuková cena uchádzača na celý 

predmet zákazky - Pr. č. 2.. 
- Ocenenú tabuľku hracích prvkov - Pr. č. 3.  

- Neoverenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky. 

- Kópiu certifikátu požadovaných hracích prvkov detského ihriska, ktorý preukáže zhodu s normami 
STN EN 1176 a STN EN 1177.  

- Obrazovú vizualizáciu požadovaných herných prvkov s ich technickým a materiálovým popisom. 
 

21. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. 
Do 30. 09. 2018. 

 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
-  Predmet zákazky sa bude realizovať až po pridelení finančných prostriedkov z programu: „Podpora  

   rozvoja športu 2018. 
-  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku alebo neprijať ani jednu z predložených   

ponúk v prípade, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená, alebo ak ani 
jedna ponuka nebude spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo 

ak bude prekročený finančný limit verejného obstarávateľa na daný účel. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 V Kojšove, dňa 23. 07. 2018 

 
                          Ing. Anton Bašniar 

                           starosta obce 


