
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky - Detské ihrisko pri archeologickej zóne

Obec Krásno ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 plsm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") zasiela 
túto výzvu na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie diela :
„Detské    ihrisko    pri    archeologickej    zóne“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie diela :
„Detské    ihrisko    pri    archeologickej    zóne“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec: Krásno

IČO: 00699241,DIČ2021267204

               Poštová adresa: OcÚ – Krásno 68, 958 43 Krásno,SR

Zastúpený: Ing Martin Mikloš PhD., starosta obce

Telefón: 038 / 542 48 43, 

E-mail: obeckrasno@stonline.sk
http://www.obeckrasno.sk/
Osoba zodpovedná za obstarávanie:Martin Mikloš

Adresa na podávanie žiadosťtio vysvetlenie a informácie:Poštová adresa: OcÚ – Krásno 68, 

958 43 Krásno,SR, Telefón: 038 / 542 48 43, E-mail: obeckrasno@stonline.sk

2.Predmet zákazky je: zhotovenie  diela  „Detské    ihrisko    pri    archeologickej    zóne“  .

3. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom obstarania je:
 Dodanie  herných  prvkov  detského  ihriska,ich  montáž  a  stavebné  práce  spojené  s  osadením  
týchto  herných  prvkov  detského  ihriska  vrátane  realizácie  dopadových  plôch  zabezpečujúcich  
bezpečné  hranie  sa  detí  na  tomto  ihrisku  podľa    výkazu  výmer  v obci Krásno,areál  vrchu  
Chríb,  LV271,k.u.Krásno,  obec  Krásno,parcela  č.  č.  3  C-KN.
Podrobný opis je uvedený v prílohe č.1 a Výkaz výmer.
4. Špecifikácia požiadavky: Spoločný slovník obstarávania /CPV/

Hlavný predmet: CPV:

37535100-8 Hojdačky

37535200-9 Zariadenie ihrísk

5. Lehota a miesto plnenia:

Obec Krásno,95843 Krásno SR, areál  vrchu  Chríb,  LV271,k.u.Krásno,  obec  Krásno,
parcela  č.  č.  3  C-KN

Termín dodania predmetu zákazky: do 4 týždňov od podpisu Zmluvy o dielo.

6. Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: Predmet zákazky bude financovaný z 

vlastných rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a  z pridelenej dotácie z Úradu 

vlády na rozvoj športu pre rok 2019. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok a ani zálohovú platbu.

7. Platobné podmienky/fakturácia: Úhrada za dodávku tovaru a montáž bude realizovaná 

formou bezhotovostného platobného styku.

mailto:obeckrasno@stonline.sk
http://www.obeckrasno.sk/
mailto:obeckrasno@stonline.sk


8. Variante riešenia: Verejný obstarávateľ umožňuje variantné riešenie. Maximálne však 

v prospech materiálu a v prospech rozmeru herného prvku.(minimálne požiadavky sú 

uvedené v opise herných prvkov,pričom sa vyžaduje tam mať všetko v opise požadované, 

materiály a prvky naviac ako v opise sú povolené)

9. Rozdelenie zákazky na časti: Nie. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

10. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 16.09.2019 do 10.00 hod. na adresu: Obec 

Krásno 68, 958 43 Krásno – označenie obálky súťaž neotvárať 

Alebo mailom na: obeckrasno@stonline.sk

11. Lehota otvárania ponúk: 16.09.2019 o 10.30 hod 

Miesto otvárania: Obec Krásno, obecný úrad 68, kancelária starostu obce 

12. Lehota viazanosti ponúk: Lehota viazanosti ponuky predloženej uchádzačom je do: 

31.12.2019.Žiadosti o vysvetlenie je možné podávať do 16.09.2019 do 8.00 hod. na adresu 

uvedenú v bode 1-identifikácia verejného obstarávateľa

13. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom: Verejný obstarávateľ po 

vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a uzavrie s 

ním zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli.

14. Obsah ponuky: Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

-Nacenený Výkaz Výmer (Príloha č. 2) obsahujúci  Súhlas s uzavretím Zmluvy o dielo(vzor 

zmluvy uvedený v prílohe č.3) v prípade úspešnosti a vyhlásenie že všetky údaje uvedené v 

ponuke sú pravdivé a úplné

              - Výpis z OR SR, alebo ŽL, alebo iný doklad oprávňujúci realizovať zakázku v zmysle platnej 

legislatívy (kópia postačuje);

-opis  herných  prvkov  detského  ihriska vrátane grafických náčrtov alebo dokumenty 
umožňujúce posúdiť a porovnať tieto herné prvky s prvkami uvedenými v opise obstarávateľa 
uvedené v príloheč.1.V prípade nesúladu s požadovanými prvkami, bude ponuka vylúčená. Za
nesúlad sa považuje  materialovo a rozmerovo menší prvok,ako je v opise obstarávateľa

15. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000,00 Eur bez DPH.

16. Cena a spôsob určenia ceny: Cena za predmet zákazky musí zahŕnať všetky náklady spojené s 

predmetom zákazky. Ak je uchádzač platcom DPH, musí v cenovej ponuke uviesť cenu bez 

DPH v €, DPH v % v € a celkovú cenu v € (vrátane DPH). Ak uchádzač nie je platcom DPH. 

uvedie navrhovanú celkovú cenu.

17. Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu 

zákazky je najnižšia cena v EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého 

cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

18. Ďalšie informácie obstarávateľa: dielo musí splňať minimálne technické požiadavky podľa 
Charakteristiky programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 ako aj  technickú špecifikáciu  pre 
všetky prvky (ak sú použité),viď príloha č.1: 



• Strechy, sedáky a bočné steny vyrobené z polyetylénových HDPE dosiek odolných voči 
poveternostným vplyvom. 

• Podesty vyrobené z trvácnych, vodeodolných a protišmykových platní. 
• Všetky skrutky zakryté farebnými plastovými krytkami. 
• Konštrukcie musia byť pevne uzatvorené (zazvárané) 
• Výrobky musia spĺňať kritéria STN EN 1176. 

 veľkosť  herných  prvkov  a  materialov  nesmie  byť  menšia  ako  veľkosť  v opise
obstarávateľa v technických listoch ( na úkor materiálu, viac materiálu v prospech
hracieho prvku sa umožňuje 

• Všetky oceľové časti musia mať povrchovú úpravu žiarové zinkovanie spolu s práškovou
vypaľovanou farbou 

• Oceľové laná: pletené lano skladajúce sa zo 6 vonkajších vinutých lán a jedného centrálneho
oceľového lana v polyesterovom púzdre spojené hliníkovými spojkami. 

Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené 

ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje kedykoľvek zrušiť  súťaž a postup verejného obstarávania 

bez udania dôvodu. 

Prílohy: 

- Opis zákazky -príloha č.1

- Výkaz Výmer -príloha č.2

- Zmluva o dielo -príloha č.3

V Krásne 

Dňa 3.9.2019


