
 

 

 

 

Obec Liešťany  -  Obecný úrad   -  972  27  L I E Š Ť A N Y 1   
    

 
 

   

 

                                                                                                       

 

 č.j.: OcU-277/2019 

                                                                                                      potencionálny záujemca 

                                                                                                     .......................................... 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                V Liešťanoch, dňa 16.09.2019   

 

 

VEC: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

len „ZoVO“): na dodanie tovaru a poskytnutie služieb na realizáciu projektu s názvom: 

„Výstavba detského ihriska v areáli základnej školy s materskou školou“.  

 - výzva na predloženie ponuky 

 

  Obec Liešťany Vás ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZoVO týmto     

            vyzýva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb „Výstavba   

           detského ihriska v areáli základnej školy s materskou školou“. Zákazka sa zadáva  

             postupom podľa § 117 ZoVO ako zákazka s nízkou hodnotou.   

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

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

 Názov: Obec Liešťany 

 Adresa: Liešťany č.1 

 Zastúpený: Ľubomír Noska 

 IČO: 00318230 

 DIČ: 2021211731 
 IČ pre daň: - 

  Tel: 046/5457010, Mobil: 0918803349 

 Fax: 046/5457009 

 E-mail: ocu@liestany.sk 

 Internetová stránka: www.liestany.sk 

         Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ľubomír Noska 

         Telefón: 0918 803349, e-mail: ocu@liestany.sk 

2. Predmet verejného obstarávania – zákazka: 
          2.1. Názov zákazky: 

          Výstavba detského ihriska v areáli základnej školy s materskou školou 

          2.2. Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác  

          2.3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

          2.4. Platnosť zmluvy: Zmluva zanikne riadnym ukončením a odovzdaním diela  

http://www.liestany.sk/


 

 

                 objednávateľovi (preberací protokol), najneskôr do 15.10.2019  

   2.5. CPV -         45000000-7 – Stavebné práce 

                             37535200-9 – Zariadenie ihrísk                                       

3. Podrobný opis predmetu verejného obstarávania - zákazky:  

3.1. Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ – obec Liešťany  podľa 

špecifikácie ktorá tvorí prílohu č. 1 ( výkaz výmer)tejto výzvy a v nasledujúcom popise rozsahu 

prác:  

- dopadová plocha v zmysle STN EN 1177 

- herné prvky sú navrhnuté podľa projektovej dokumentácie 

- ihrisko musí byť bez údržbové 

Prílohy k vypracovaniu cenovej ponuky sú zverejnené na webovom sídle obce Liešťany: 

www.liestany.sk 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva o dielo. 

         Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného                  

         zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 158,31 € bez DPH. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

6.1 Miesto realizácie zákazky: Obec Liešťany, areál základnej školy s materskou školou 

 

7. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie 

zmluvy:  

Termín realizácie zákazky do jedného týždňa od podpisu zmluvy o dielo, ktorá musí byť 

podpísaná do troch dní od vyhodnotenia verejného obstarávania. 

 

8. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Bez úhrady sú súčasťou výzvy na predloženie ponuky. 

 

9. Hlavné podmienky financovania zákazky:  

     Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov poskytnutých Úradom  

     vlády SR . 

     Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné  

     zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.  

     Lehota splatnosti faktúry – minimálne 14 dní od doručenia faktúry. 

10. Lehota na predloženie ponuky:  

23.09.2019 do 15:00 hod. 

 

11. Miesto predloženia ponuky:  

Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy v slovenskom jazyku a v uzavretej 

obálke na ktorej bude uvedený názov predmetnej zákazky v nasledovne podobe: zákazka 

s nízkou hodnotou - NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „Výstavba detského ihriska v 

areáli základnej školy s materskou školou“. 

 

12. Spôsob predloženia ponuky:  

 Poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu. 

 



 

 

13. Podmienky účasti: 

13.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom  

obstarávaní nasledovne: 

 

- § 32 ods. 1 písm. e)  

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

 

- doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky. 

 

- § 32 ods. 1 písm. f)  

 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v                

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

- doloženým čestným vyhlásením. 

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

ponúk:   
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t. j. ponuková cena v € vrátane DPH, resp. 

konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. Najnižšia 

ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli 

vylúčení, bude podkladom pre určenie úspešného uchádzača. Poradie ostatných ponúk sa 

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

 

14.1  Pokyny na vypracovanie ponúk: 

  forma, počet vyhotovení ponuky:  

v písomnej (listinnej) forme; žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet 

zákazky, v jednom originálnom vyhotovení), 

jazyk ponuky:  

v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Uchádzači so sídlom mimo 

územia SR alebo ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí 

byť preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu, rozhodujúci je 

preklad v štátnom jazyku, 

spôsob označenia ponuky:  

v uzavretom obale s uvedením adresáta (verejný obstarávateľ); obchodného mena a 

sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača; s označením „zákazka s nízkou 

hodnotou - NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „Výstavba detského ihriska v areáli 

základnej školy s materskou školou,“ 

možnosť, resp. nemožnosť predloženia variantného riešenia:  

predložiť variantné riešenia sa neumožňuje - nie sú prípustné,  

možnosť, resp. nemožnosť delenia zákazky:  

rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje  

14.2 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

  a)  Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, e-mail, bankové spojenie, IBAN, SWIFT (BIC) a pod.) s 

uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie 

predloženia (Pozn. súčasť návrhu na plnenie kritérií). 

 b)  Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – návrh na 

plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom, alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy, spoločne 

s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy 

 c)  Doklady podľa bodu 13 tejto výzvy, 

     d) Podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.  



 

 

 

15. Otváranie ponúk:  
23.09.2019 o 16:00 v budove obecného úradu Liešťany, Liešťany 1, 972 27 Liešťany 

 

16. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri 

vyhodnotení ponúk:  
Otváranie ponúk bude verejné a verejný obstarávateľ: 

- skontroluje zaprotokolovanie ponúk. Pri preberaní ponúk je verejný obstarávateľ 

povinný na vonkajšiu obálku/obal ponuky uviesť dátum a čas prevzatia ponuky, pečiatka 

a podpis osoby preberajúcej ponuku, 

- skontroluje, či predložené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk, 

Ponuky uchádzačov predložené po lehote na predkladanie ponúk, po urobení fotokópií ich 

vonkajšej obálky/obalu, ktoré si archivuje v dokumentácii z verejného obstarávania, vráti 

neotvorené späť uchádzačom, 

- skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky/ponúk, 

- označí poradovým číslom vonkajšiu obálku/obal ponuky uchádzača v tom poradí, 

v akom boli ponuky predložené, 

 - skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk, 

- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk verejný obstarávateľ postupne otvorí 

vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí v ktorom boli doručené na adresu verejného 

obstarávateľa, 

- obsah ponuky označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s číslami na 

obálkach/obaloch ponúk,  

- zverejní presné obchodné meno, sídlo  alebo miesto podnikania uchádzača a jeho návrh 

na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, nakoľko sa dá vyjadriť číslicou. 

V rámci neverejného posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony: 

- verejný obstarávateľ vyhodnotí postupne predložené ponuky, či spĺňajú predpísané 

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predloženie ponuky 

a ZoVO, 

- vyhodnotí, či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadaný o vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov ponuky, 

  - vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk, 

- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov, resp. ktorí uchádzači budú vylúčení z verejného 

obstarávania s uvedením dôvodov ich vylúčenia. 

V rámci neverejného vyhodnotenia ponúk na základe predpísaných kritérií na 

vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony: 

- vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, 

v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad 

pre určenie úspešného uchádzača, 

 - určí poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia. 

Verejný obstarávateľ vypracuje Zápisnicu z otvárania ponúk, z vyhodnotenia posúdenia 

splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk. 

  Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne, oznámi všetkým uchádzačom, výsledok 

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

ním ZoD v súlade s jeho predloženou ponukou, podmienok vyhláseného verejného 

obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk. 

Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk 

a s uvedením identifikácie úspešného uchádzača. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk:  

15.11.2019 



 

 

 

18. Osoby určené pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:  
Ľubomír Noska, telefón: 0918 803349, e-mail: oculiestany@stonline.sk. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom obhliadku miesta realizácie stavebných práce. 

Obhliadka miesta stavebných prác sa uskutoční individuálne v termíne podľa dohody 

s verejným obstarávateľom, najneskôr však do 17:00 hod. dňa 20.9.2019. 

         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania,     

         ak: 

         - Nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

         - Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti. 

         - Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na    

           predkladanie ponúk. 

         - Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného          

           obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania. 

         - Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické        

         špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy,     

         európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné  

         technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také  

         neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa  

         uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom                

         predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov,  

         aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  

         obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

        Herné prvky dodať podľa projektovej dokumentácie alebo ekvivalent +/-10% z rozmeru   

        prvku viď tech. list a projekt pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu. 

 

         - Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov. 

 

Prílohy: 

1 x príloha č.1 – výkaz výmer 

1 x príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

1 x príloha č.3 – Zmluva o dielo – výstavba detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ 

1 x projektová dokumentácia –   výkres c-s1_situácia_liešťany 

- výkres d-01.1_vláčik_liešťany 

- výkres d-01.2_vláčik_liešťany 

- výkres d-02_pružinová-hojdačka_liešťany  

- výkres d-03_trojhrazda_liešťany 

1 x sprievodná a technická správa 

 

S úctou 

 

 

 

............................................ 
Ľubomír Noska,  v. r. 

                            starosta obce 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


