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Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje:   Obec Píla 

Obecný úrad 

Píla 174 

985 53 Mýtna 

Tel.: +421 47 43 97 104 

e-mail: ingmido@post.sk 

 

- zastúpenie:      Ing. Milan Dobrocký, starosta obce 

     tel.: 0907 237 596 

e-mail: ingmido@post.sk 

- Webové sídlo (internetová adresa): www.pila-obec.sk 

 

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

internetovej adrese (URL): http://www.pila-obec.sk/-profil-verejneho-obstaravania  

 

Názov predmetu zákazky:  

„Dobudovanie detského ihriska v centre obce Píla“ 

 

Hlavný kód CPV:  37535200-9 Zariadenia ihrísk 

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

 

Druh zákazky:  zákazka na uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru iného ako bežne 

dostupného na trhu vrátane dodania služby s ním súvisiacej (montážne 

práce) – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 

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

neskorších predpisov 

 

Stručný opis:  Predmetom zákazky je dodanie a montáž zariadení detského ihriska v obci 

Píla. Predmet zákazky tvoria nasledovné zariadenia: 

- 1 herná zostava – vyrobená v kombinácii kov/plast, pozostávajúca z veže so šmýkačkou, špl-

hacej siete, počítadla, hradieb so šmýkačkou, schodov a lezeckej  steny,  vyrobená  z oce-

ľových  profilov  s  výplňou  z  vysokomolekulárneho polyetylénu HDPE a lán z oceľovým 

jadrom,  

- 1 ks detské prevažadlo – hojdačky, dvojmiestna ramenná hojdačka kotvená v oceľových 

pätkách, vyrobená z dreva a ocele, certifikovaný výrobok,  

- 1 pružinová hojdačka – pes – celoplastové telo hojdačky vyrobené z vysokomolekulárneho 

polyetylénu, umiestnené na pružine vyrobenej zo špeciálnej ocele, kotvenie v zemi oceľo-

vou konštrukciou – hojdačka je certifikovaný výrobok,  
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- 1 pružinová hojdačka – auto – celoplastové telo hojdačky vyrobené z vysokomolekulár-

neho polyetylénu, umiestnené na pružine vyrobenej zo špeciálnej ocele, kotvenie v zemi 

oceľovou konštrukciou – hojdačka je certifikovaný výrobok,  

- 1 lanová pyramída – zariadenie pre deti – pôdorys  kruh  s  priemerom 6 m, výška stredo-

vého stĺpa 6 m, polyetylénové laná s oceľovým jadrom, 

Uvedené zariadenia musia byť certifikovanej výroby, čo potenciálny uchádzač zdok-

laduje pri predložení cenovej ponuky potrebnými certifikátmi.  

 

Podrobnejšia technická špecifikácia zariadení bude uvedená v súťažných podkladoch 

a prílohách výzvy.   

 

Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie služieb dopravy stavebných prác súvisia-

cich a potrebných k príprave priestorov a montáže zariadení. Ide o práce a dopravu 

v nasledovnom rozsahu:  

- búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  - 2,20000 t – stavebné – 

búracie práce súvisiace s prípravou terénu – likvidácia existujúcich základov – objem: 0,58 

m
3
, 

- odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km – 4,89 ton,   

- odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km – 117,41 ton,   

- prepravné náklady na dovoz zariadení a materiálov – 550 km  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 166,67 Eur bez DPH 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH 

Dĺžka trvania zákazky:  08/2018 – 10/2018 

 

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 neskor-

ších predpisov – uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať služby – výpis z obchodného, resp. živnostenského re-

gistra (postačí obyčajná kópia alebo elektronický výpis z príslušného registra, resp. sken 

v prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe – verejný obstarávateľ si overí 

splnenie podmienky z verejne dostupných zdrojov na internete pred zaslaním výzvy 

osloveným potenciálnym záujemcom, resp. po predložení súťažnej ponuky),  

- potenciálny uchádzač musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s výzvou a jej prílohami.  

 

Použitie elektronickej aukcie:  nie 

Lehota na predkladanie ponúk:  15. august 2018 – 24. august 2018 do 12:00 hod.  

Termín otvárania ponúk:   24. august 2018 o 13:00 hod.  

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30. september 2018 


