
 

Obec Medzany, Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš 

 

Výzva na predloženie ponuky  
 

 
Obec Medzany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 

ZVO)Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

 

 

„Detské ihrisko v obci Medzany“ 
28.08.2019 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa v zmysle zákona  č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

“ZVO”):  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:  

 

Názov:  Obec Medzany  

Sídlo:  Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš 

V zastúpení:  Jozef Kipikaša, starosta obce 

IČO:  17149002  

DIČ:  20205450796 

Web:  www.obecmedzany.sk 

e-mail:  medzany@obecmedzany.sk  

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ing. Monika Ivanová - ABIZ, Hraničná 4716, 058 01 

Poprad 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Ivanová, oprávnená osoba na verejné 

obstarávanie 

4. Predmet obstarávania: dodanie tovaru s umiestnením a montážou  zmysle § 3 ods. 2 ZVO,  

s názvom: Detské ihrisko v obci Medzany 

CPV kódy: 37535200-9 Zariadenie ihrísk 

45223800-4 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 

 

 

5. Pobrobný opis: 

 

Všetky dodané komtonenty musia mať certifikát zhody s normou STN EN 1176 alebo 

ekvivalent vydaný v EÚ. 

 

Hojdačka na pružine koník- 1ks 

Telo hojdačky a sedadlo – HDPE. 

Pružina – špeciálna pružinárska oceľ upravená vypaľovanou práškovou farbou. 

Spojovací materiál – pozinkovaný/nerezový. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery prvku min. : d 0,82 x š 0,25 x v 0,77 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 3,60 x 3,20 m 
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Hojdačka na pružine pes – 1ks 

Telo hojdačky a sedadlo – HDPE. 

Pružina – špeciálna pružinárska oceľ upravená vypaľovanou práškovou farbou. 

Spojovací materiál – pozinkovaný/nerezový 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery prvku min. : d 0,80 x š 0,25 x v 0,80m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 3,60 x 3,20 m 

 

Kolotoč na sedenie – 1ks 
Bezúdržbová konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózii, upravená vypaľovanou práškovou 

farbou. 

Podlaha -  protišmyková. 

Sedacia časť po obvode a otočný volant – HDPE. 

Spojovací materiál – pozinkovaný/nerezový. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery prvku min. : ø 1,6 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : ø 5,6 m 

 

Lanová pyramída  – 1ks 

Nosný stĺp – koštrukčná oceľ zabezpečená proti korózii pozinkovaním, o priemere min. 1,55 m. 

Laná – min. 16 mm  z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom spájané plastovými alebo 

hliníkovými spojmi. 

Spojovací materiál – pozinkovaný/nerezový. 

Rozmery prvku min. : d 4,80 x š 4,80 x v 2,90 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 7,90 x 7,90 m 

 

Zostava reťazovej trojhojdačky – 1ks 

Bezúdržbová konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózii, oceľ upravená vypaľovanou 

práškovou farbou. 

2 ks sedadiel oceľových hojdačiek obalené mäkkou a pohodlnou gumou – zavesené 

pozinkovanými reťazami  

1 ks sedadlo okrúhle s priemerom min. 0,99 mm vyrobené z polypropylénového lana z vysoko 

pevnostného vlákna 

Laná – min. 16 mm  z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom  

Spojovací materiál – pozinkovaný/nerezový. 

Rozmery prvku min. : d 5,90 x š 1,38 x v 1,75 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 8,00 x 6,00 m 

 

Hojdačka na pružine motorka – 1ks 

Telo hojdačky a sedadlo – HDPE. 

Pružina – špeciálna pružinárska oceľ upravená vypaľovanou práškovou farbou. 

Spojovací materiál – pozinkovaný/nerezový. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery prvku min. : d 0,85 x š 0,20 x v 0,79 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 4,00 x 3,20 m 

 

Hojdačka na pružine dvojmiestna – 1ks 

Telo hojdačky – HDPE, po obidvoch stranách v tvare medveďa s očami, ušami, nosom. 

Pružina – oceľová, zabezpečená proti korózii a upravená vypaľovanou práškovou farbou. 

Spojovací materiál – pozinkovaný  

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery prvku min. : d 0,90 x š 0,25 x v 0,80 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 3,90 x 3,15 m 
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Váhadlová dvojhodačka – 2ks 

Bezúdržbová konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, upravená vypaľovanou práškovou 

farbou. 

Telo hojdačky – HDPE 

Dorazy – gumové. 

Spojovací materiál – pozinkovaný/nerezový  

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Rozmery prvku min.: d 3,0 x š 0,20 x v 0,80 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 6,00 x š 3,20 m 

 

Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska – 1kpl 

Položka rozpočtu: Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska 

bude zahŕňať: 

A, dopravu prvkov na miesto realizácie detského ihriska 

B, všetky výkopové práce pre kotvenie prvkov, montáž prvkov, samotné kotvenie prvkov, 

betónovanie, úpravu terénu po realizácií 

 

 

6. Predpokladaná hodnota:  10 608,33 Eur bez DPH. 

 

 

7. Hlavné miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Medzany, intravilán. 

 

8. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 

3 mesiacov, (v zmysle Zmluvy) odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – 

zhotoviteľa.  

 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

 

 

10. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536 zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných podmienok je prílohou č. 2 k tejto výzve. 

 

 

11. Financovanie predmetu zákazky: dotácia z Úradu vlády a vlastné zdroje 

 

12. Lehota a miesto na predloženie ponuky: 10.09.2019 do 10:00 hod. , Ing. Monika Ivanová - 

ABIZ, Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou/ doručovateľskou službou alebo osobne  

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia  ponúk: 

kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.  

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných ponúk sa 

určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia ponuková cena 

bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej (listinnej) forme, na celý predmet zákazky, nie na časti, 

v jednom originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia. 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak 

je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom 

do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

Ponuka predložená v listinnej podobe (doručená osobne /poštou) bude  v uzavretom nepriehľadnom 

obale/obálke s uvedením adresáta (osoby zodpovednej za verejné obstarávanie), obchodného mena 

a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. 

Označenie ponuky: „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „Medzany - IHRISKO“ 

 

      Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Identifikačné údaje uchádza (obchodné meno a sídlo, IČO, DOČ, telefón e-mail.) s uvedením 

predmetu zákazky, na ktorý sa ponuka predkladá. 

b) Cenová ponuka na predmet zákazky: 

 cenu za každý typ a kus predmetu zákazky bez DPH; 

 konečnú cenu -  za celý predmet zákazky bez DPH; 

 konečnú cenu za celý predmet ýkazky s DPH, 

 v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH o tomto upovedomí v svojej ponuke.   

(cenovú ponuku je možné uviesť do prílohy č . 1 – NÁVRATKA Cenová ponuka). 

c) Katalógové listy, resp. podrobnejší opis technických údajov, z ktorých je zrejmé typové označenie, 

názov alebo obchodná značka a technické údaje tovarov.  

 

 

16. Otváranie ponúk: verejné, dňa 10.09.2019 o 11:00 hod., Hraničná 4716, 058 01 Poprad,  

 

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré boli 

doručené v lehote na  predloženie ponuky (bod. 12 tejto výzvy). Ponuky predložené po lehote na 

predloženie ponuky vráti uchádzačom späť neotvorené, nebudú vyhodnotené. 

 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019  

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ  bude požadovať predloženie návrhu Zmluvy o dielo s neoddeliteľnými prílohami 

(viď. príloha č. 2 tejto výzvy ) až od úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO  alebo ak u 

neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť 

inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.  

 

 

Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky 

 

 

Príloha č. 1 – Návratka – návrh plnenia kritéria 

Príloha č.2 -  návrh Zmluvy o dielo  
 

 

Jozef Kipikaša, starosta obce   
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NÁVRATKA 

 
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 

 

 

 
 

Obec Medzany 
Medzany 152,  

082 21 Veľký Šariš 

 osoba poverená ver. obstarávaním: 

Ing. Monika Ivanová -ABIZ.  

Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

 

 

VEC:  Cenová ponuka  

 

 

Predmet zákazky: dodanie tovaru s umiestnením a montážou   

 

Názov zákazky: „Detské ihrisko v obci Medzany“ 

 

Ďalšie identifikačné údaje uchádzača: 

IČO: 

DIČ:    

IČ DPH: 

Tel./e-mail. 
 

Názov tovaru 
Cena za 1 kus v 

Eur bez DPH 

Cena celkom v 

Eur bez DPH 

Hojdačka na pružine koník- 1ks   

Hojdačka na pružine pes – 1ks   

Kolotoč na sedenie – 1ks   

Lanová pyramída – 1ks   

Reťazová trojhojdačka – 1ks   

Hojdačka na pružine motorka – 1ks    

Hojdačka na pružine dvojmiestna – 1ks   

Váhadlová dvojhodačka – 2ks   
Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením 

prvkov detského ihriska – 1 kpl. 
  

Cena  za celý predmet zákazky bez DPH; x  
Výška sadzby DPH  x  
Cena celý predmet ýkazky s DPH x  

  

„Nie som platcom DPH“.   ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť! ) 
 
 

Miesto a dátum: 

 

 

     ..................................................................................... 
     [doplniť titul, meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby] 


