
Výzva na predkladanie ponúk

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

- Názov: Obec Píla
- Sídlo:  Píla 68, 900 89 Píla
- IČO: 00 305 031
- Kontaktná osoba: RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta
- Tel.:+421903850647
- E-mail : starosta@obecpila.sk
- Internetová adresa: www.obecpila.sk

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

internetovej adrese (URL): www.obecpila.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Dobudovanie detského ihriska – obstaranie hracích 

prvkov

3. HLAVNÝ KÓD CPV: 37535200-9   Zariadenia ihrísk

4. DRUH ZÁKAZKY:  zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom  obstarávaní  a o zmene   a doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších 

predpisov na dodanie tovaru

5. STRUČNÝ OPIS: Dodanie ôsmych hracích prvkov na do-vybavenie detského ihriska v 

miestnej MŠ. Špecifikácia hracích prvkov je uvedená v  prílohe výzvy. Prvky detského 

ihriska musia spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky a certifikáty v zmysle platnej legislatívy 

SR. 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 8686,8 € s DPH

7. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: najnižšia celková cena za celý predmet 

zákazky v € s DPH

8. DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY:  Do    troch    mesiacov    od    uzatvorenia   zmluvy    s 

úspešným uchádzačom

9. PODMIENKY ÚČASTI:

a) Osobné postavenie § 32 ods. 1  písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení dodávať  tovar, 

ktorá  zodpovedá predmetu zákazky (postačuje fotokópia,  doklad nesmie byť starší  ako 3 

mesiace) Uchádzač môže podmienku účasti preukázať aj zápisom zo zoznamu hospodárskych 

subjektov(ust. §152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní)

b)

Uchádzač musí predložiť:



- cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle prílohy : špecifikácia hracích prvkov

- certifikáty vhodnosti použitých hracích prvkov, zostáv a dopadovej plochy pre detské 

ihriská

10. POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE: nie

11. LEHOTA A FORMA NA PREDKLADANIE PONÚK: 

a) 2.8.2018 (t.j. 10 kalendárnych dní od zaslania žiadosti na predloženie cenovej 

ponuky, resp. od zverejnenia výzvy na webovom sídle obce (dátum zverejnenia 

23.7.2018)

b) Ponuky je možné predložiť: 

-  elektronicky doručením na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy

c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

12. TERMÍN OTVÁRANIA PONÚK: po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk -spravidla 

nasledujúci deň

13. OBSAH PONUKY:

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

    • Identifikačné údaje uchádzača (súčasťou prílohy)

    • Uchádzačom ponúknutá cena bez DPH resp. s DPH (súčasťou prílohy)

    • Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní,

    • Doklady uvedené v bode 9. PODMIENKY ÚČASTI

    • Dátum a podpis štatutárneho orgánu uchádzača,  (súčasťou prílohy)

14. MINIMÁLNA LEHOTA, POČAS KTOREJ SÚ PONUKY UCHÁDZAČOV 

VIAZANÉ:  do 31.12.2018

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

1. Ponuka záujemcu, ktorý nesplní podmienky účasti bude zo súťaže vylúčená.

2. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 ani jedna z ponúk nebude odpovedať určeným požiadavkám,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

3. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 
daňového dokladu vystaveného dodávateľom, (faktúry) splatnosť ktorého je 60 
dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná po prevzatí 
predmetu  zákazky  formou  preberacieho  protokolu.  Verejný  obstarávateľ 
neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.



4. Dodávateľ  je  povinný  strpieť  podmienku  účinnosti  Zmluvy  o dielo  a teda 
realizácie  diela  len  v prípade  schválenia  žiadosti  o dotáciu  v rámci  výzvy 
programu Podpora rozvoja športu na rok 2018.

5. Verejný  obstarávateľ  bude  pri  riešení  a  vyhodnocovaní  tohto  prieskumu  trhu 
dodržiavať  princíp  rovnakého  zaobchádzania,  princíp  nediskriminácie 
uchádzačov alebo záujemcov a princíp transparentnosti, teda:
-  obstarávateľ  zabezpečí,  aby  sa  so  zahraničnými  uchádzačmi  zaobchádzalo 

rovnako ako s domácimi,
-  záujemcom alebo uchádzačom sa dostanú informácie rovnakým spôsobom, v 

rovnakom čase a obsahu,
-   obstarávateľ  nestanovil  podmienky,  ktoré  by  niektorého  z  uchádzačov  alebo 

záujemcov zvýhodňovali  a  pritom by nemali  objektívnu súvislosť  s  predmetom a 

realizáciou zákazky.

6.  Návrh ceny za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zákazky 

(vrátane dopravy na miesto dodania a pod.) v súlade so Zmluvou,

Prílohy výzvy:

1. špecifikácia hracích prvkov

V Píle, dňa 23.7.2018

_________________________________
              Verejný obstarávateľ
                   Obec Píla

RNDr. Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
                        starosta


