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VÝZVA 

na predkladanie ponúk 

 
 (podľa § 117 zákona č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 

 

 

Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 343 / 2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na 

predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „Detské ihrisko pre všetkých“. 

 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

 

Názov organizácie: Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné  

Sídlo organizácie: Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné  

IČO: 35519151  

DIČ: 2021339089  

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,    

Číslo účtu: SK90 1100 0000 0026 2355 1967    

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Jitka Fiľová, riaditeľka školy  

Č. tel.: 057/7754825   

e-mail: skola@zshrnche.edu.sk 

 

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o VO. 

 

2. KOMPLETNÉ SÚŤAŽNÉ DOKUMENTY SÚ DOSTUPNÉ PRIAMO A ÚPLNE BEZ 

OBMEDZENÍ ČI POPLATKOV NA INTERNETOVEJ ADRESE (URL): 

 

www.zshrnche.sk 

 

 

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

Názov predmetu zákazky: „Detské ihrisko pre všetkých“. 

  

 

Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru s montážou (zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

zákona o VO) 

 

CPV:  37535200-9 Zariadenie ihrísk 

45255400-3 Montážne práce 

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

http://www.zshrnche.sk/
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Miesto realizácie predmetu zákazky: Pozemok parc. č. 1416 v okrese Humenné, obec Humenné, 

evidované v KN, register C, na liste vlastníctva č. 7371, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vo výmere 18 719 m2.  

 

 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili 

potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 

ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na 

realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Záujemcovia, 

ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, si dohodnú 

vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné,  

e-mail: skola@zshrnche.edu.sk, tel.: 057/7754825.   

 

 

4. STRUČNÝ OPIS A MINIMÁLNE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE: 

 

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska v meste Humenné, areál Základnej školy 

Hrnčiarska 13 Humenné. Ide o dodanie a kompletnú montáž prvkov detského ihriska na mieste 

realizácie, výkopové práce na kotvenie prvku, osadenie, ukotvenie do pripravených základov, 

betonáž základu prvkov. Dopadová plocha podľa normy STN EN 1177. Všetky prvky detského 

ihriska musia byť podľa normy STN EN 1176. 

 

Vybavenie ihriska obsahuje:  

 

1 x kombinovaná hracia zostava pre deti 

1 x kolotoč na sedenie  

1 x lezecká stena 

1 x balančné stupienky 

1 x informačná tabuľa 

71 m2 – dopadová plocha 

 

Materiál: nerez, hliník, pozinkovaná oceľ, oceľ, plast (HDPE). Certifikované materiály.  

Navrhované detské ihrisko musí spĺňať normy STN EN 1176 a STN EN 1177. 

Detské ihrisko má byť navrhnuté ako bezúdržbové v prevedení antivandal.  

 

Informácia k dopadovej ploche.  

Dopadová plocha podľa normy STN EN 1177 (STN EN 1177+AC) 

 

Uchádzač predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním navrhované herné prvky detského 

ihriska sú v zmysle normy STN EN 1176 a použité materiály sú certifikované.  

 

 

mailto:skola@zshrnche.edu.sk
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Upozornenie: Celková cena za celý predmet zákazky musí byť vrátane nákladov za dopravu 

a inštaláciu na mieste. 

 

Súčasťou výzvy je položkový výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.  

 

Predmet zákazky je v celom rozsahu v neocenenom výkaze výmer opísaný tak, aby bol presne 

a jasne špecifikovaný.  

 

 

5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  10 267,34 EUR bez DPH 

 

 

 

6. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
 

Kritériom vyhodnotenia ponúk je ponúkaná celková najnižšia cena vrátane DPH.  

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v predloženej cenovej ponuke. 

 

 

7. DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY:                                                                

 

Termín realizácie: do 6 týždňov odo dňa písomnej výzvy zo strany objednávateľa (verejného 

obstarávateľa). 

 

 

8. PODMIENKY FINANCOVANIA:   
 

Predmet zákazky bude financovaný zo získanej dotácie z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej 

republiky na podporu rozvoja športu na rok 2019 a z vlastných rozpočtových prostriedkov 

verejného obstarávateľa. 

 

 

9. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE: 
 

Obsah ponuky a podmienky účasti:  

 

 

1. Kalkulácia ponúknutej ceny /položkový rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer – 

Príloha č. 1 s identifikačnými údajmi uchádzača. 

 

2. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona                   

č. 343/2015 Z. z. , t. j.  doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu – fotokópia dokladu (výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného 

registra), akceptuje sa aj výpis vytlačený z internetu, ktorý je potrebné potvrdiť podpisom 

oprávnenej osoby a pečiatkou uchádzača. 

 

3. Vizualizácia, nákres prípadne  katalógový list dodávaného hracieho prvku detského ihriska. 
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Bude vyžadované iba od úspešného uchádzača: 

 

4. Kópia certifikátu/kópie certifikátov požadovaných hracích prvkov detského ihriska, 

ktorý/ktorými preukáže zhodu s normami STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských 

ihrísk, prípadne STN EN 1177 (STN EN 1177+AC). Preloží sa na základe výzvy verejného 

obstarávateľa. 

 

5. Návrh Zmluvy o dielo. Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo úspešný uchádzač 

predloží na základe výzvy verejného obstarávateľa.  

 

10. PODMIENKY ÚČASTI: 

 uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona  č. 343/2015 Z. z. o 

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

– uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať služby – výpis z obchodného, resp. živnostenského registra,  

 uchádzač musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s výzvou a jej prílohami, 

 úspešný uchádzač musí predložiť do 7 pracovných dní od doručenia Oznámenia 

o výsledku vyhodnotenia ponúk: – Kópiu certifikátu/kópie certifikátov od požadovaných 

hracích prvkov detského ihriska, ktorý/ktorými preukáže zhodu s normami STN EN 1176, 

prípadne STN EN 1177 (STN EN 1177+AC). 

 

 

11. LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK: 
 

Ponuky sa prijímajú v lehote do 13.05.2020 do 10:00 hod.  

 

Spôsob doručenia:  

 prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérom 

 elektronicky na e-mail: skola@zshrnche.edu.sk        

 

 

Názov predmetu správy el. pošty: „CP – „Detské ihrisko pre všetkých“.    

    

 ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku 

 ponuku je potrebné predložiť v stanovenom rozsahu v zmysle bodu 9. tejto výzvy 

 ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa (Hrnčiarska 13, 066 22 

Humenné) – relevantné v prípade doručenia prostredníctvom poštovej prepravy alebo 

kuriérom 

 ponuku doručenú osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérom je 

potrebné označiť „CP – Detské ihrisko pre všetkých“, nápis „NEOTVÁRAŤ“. 

 

 

12. TERMÍN OTVÁRANIA PONÚK:  13.05.2020 o 10:30 hod. 
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13. MINIMÁLNA LEHOTA, POČAS KTOREJ SÚ PONUKY UCHÁDZAČOV VIAZANÉ: 
do 31.07.2020 

 

 

14. POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE: nie 

 

 

15. TYP ZMLUVY:  
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. 

 

 

16. POŽADOVANÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA: cenová ponuka je platná po dobu 

dodania tovaru. 

 

 

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 

 Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým 

verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo podľa predloženej cenovej ponuky.  

 Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 

vznikli s prípravou ponuky. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené 

cenové ponuky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo s úspešným 

uchádzačom, ak nepredloží do 7 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku 

vyhodnotenia ponúk: – Kópiu certifikátu/kópie certifikátov od požadovaných hracích 

prvkov detského ihriska, ktorý/ktorými preukáže zhodu s normami STN EN 1176, prípadne           

STN EN 1177 (STN EN 1177+AC).  

 Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami výzvy na predloženie 

cenovej ponuky. 

 

 

18. PRÍLOHY VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK: 

 

 Položkový výkaz výmer 

 Zmluva o dielo - návrh 

 

V Humennom dňa 29.04.2020  

 

 

 

                            

    Mgr. Jitka Fiľová, v. r. 

                                                                                                                             riaditeľka školy  
 


