
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky 
- zákazka postupom podľa §117 „Zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

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

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:     Obec Milhosť 
Sídlo:     Milhosť 6, 044 58 Milhosť 
Štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Nagy - starosta obce 
IČO:    31 947 034 
DIČ:    2021245699 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Telefón:   055 696 27 94 
e-mail:    sekretariat@obecmilhost.eu 
Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Nagy, Mgr. Enikő Makóová 
 

2. Názov predmetu zákazky:  „Vybudovanie detského ihriska v obci Milhosť“ 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  pozemok par. registra C, parc. č. 2017, 
k. ú obce Milhosť (okres Košice-okolie) 
viď. fotka záujmového územia 
 

 
 

4. Spoločný slovník obstarávania - číselný kód CPV: 

45236210-5  Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 



37535200-9  Zariadenie ihrísk  
37535210-2  Ihriskové hojdačky 
37535220-5  Ihriskové zariadenia na šplhanie 
37535240-1  Ihriskové šmýkačky  
37535230-8  Ihriskové kolotoče 
37535250-4 Ihriskové váhadlové hojdačky 
37535290-6 Steny a laná na šplhanie 
 

5. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je doprava, dodanie a montáž vybavenia pre detské ihrisko v obci 
Milhosť vrátene stavebných prác a ostatných služieb súvisiacich s dodaním tovaru. 
Vybavenie detského ihriska má pozostávať z  8 prvkov detského ihriska (presný opis je 
uvedený v bode č. 6 Opis predmetu zákazky tejto Výzvy). 
 
Všetky prvky musia mať výšku dopadu do 1 m (okrem gymnastickej zostavy v tvare 
šesťuholníka!) a musia byť označené v zmysle platných noriem. 
Vybudované detské ihrisko má byť „bezúdržbové“ tzn.  všetká konstrukcia má byť vyrobená 
z nerezu. K uzatvoreniu hlavíc šróbov a matíc žiadame použiť bezpečnostné krytky. 
 
Verejný obstarávateľ dopadovú plochu zabezpečí svojpomocne tzn. vytvorí trávnatú plochu 
v kombinácii s gumenou dlažbou (hlavne pod šesťuholníkovú gymnastickú zostavu).  

 
6. Opis predmetu zákazky 

 
6.1. Vežová zostava: (vek od 3 do 14 rokov) 

Konštrukcia: nerez, uloženie do betónového lôžka 
Podlaha, všetky plastové časti: pogumovaný HDPE 
Súčasť hracej zostavy: 2x hracia veža so strechami, 2x šmýkalka, 2x schody, 

 1 x lanový most (pevné laná s kovovým jadrom), podlaha lanového 
mostu z pevného HDPE plastu 

Všetok spojovací materiál: pozinkovaný alebo nerezový 
 

6.2. Váhadlová hojdačka  (prevažovacia hojdačka): 
Hojdačka určená pre dve osoby vo veku 3-14 rokov. 
Konštrukcia: nerez, uloženie do betónového lôžka 
Všetok spojovací materiál: pozinkovaný alebo nerezový 
Sedačky: HDPE plast 

 
6.3. Kolotoč na vnútorné sedenie: 

Konštrukcia: nerez, uloženie do betónového lôžka 
Podlaha: protišmykový plech 
Sedačky: vyrobené z plastu HDPE. 
Rozmery kolotoča: o priemere cca 1,60 m 
 



6.4. Hojdačka na pružine:      v počte 2 ks  
Pružinová hojdačka je určená pre jedno dieťa. 
Konštrukcia: uloženie do betónového lôžku 
Telo pružín: pružinová oceľ 
Sedenie: HDPE plast 
Doporučený vek od 3-10 rokov, nosnosť do 50 kg 
 

6.5. Reťazová dvojhojdačka kombinovaná: 
Veková kategória cca 2-12 rokov 
Konštrukcia: nerez, uloženie do betónového lôžka 
Reťaze, závesy: nerez 
Všetok spojovací materiál: nerezový alebo pozinkovaný 
Sedadlá: HDPE plast 
Súčasť hracej zostavy: 1x hojdačka s opierkou po celom obvode pre malé deti 
    1x hojdačka s opierkou  pre väčšie deti 

 
6.6. Pyramída:  

Priemer: 2,5 m  
Konštrukcia: nerezový nosný stĺp 
Lano: pevné s kovovým jadrom  
Doporučený vek: min. od 3-12 rokov 
 

6.7. Gymnastická zostava (preliezačka s lezeckou stenou)– v tvare šesťuholníka: 
Kritická výška pádu cca 1,7 m! 

Konštrukcia: kompletne nerezová, uloženie do betónové lôžka 
Súčasť zostavy: 1x lezecká stena – pogumovaná HDPE plast 

1x sieť - pevné laná s kovovým jadrom 
1x tyč na šplhanie 
1x rebriny  
1x pogumované nerezové kruhy 

Všetok spojovací materiál: pozinkovaný alebo nerezový 
 

Pokiaľ je v opise nie je použitý názov konkrétneho výrobku alebo výrobcu, uchádzač môže 
oceniť  ekvivalent. 

 

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti pre všetky prvky:  

 - STN EN 1176 a STN EN 1177, 
  - pri kovových stĺpikoch musia byť krytky,  
 - všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne 

opracovanými zvarmi, 
  - ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy,  
 - atesty na nezávadnosť použitých materiálov voči životnému prostrediu.   



  

Požiadavky na stavebné práce a ostatné služby súvisiace s dodaním tovaru, ktoré sú súčasťou 
cenovej ponuky: 

- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže a montáž prvkov na mieste realizácie, 
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v 

súlade s STN EN 1177, 
- dodržanie ochranných pásiem vedení inžinierskych sietí (vyjadrenia o existencii 

plynárenských zariadení a elektrických vedení je súčasťou 
dokumentácie objednávateľa), 

- návod na kontrolu a údržbu hracích prvkov a všetky potrebné protokoly, doklady 
a certifikáty 

- prevádzkový poriadok resp. kniha ihriska 
 

7. Miesto osadenia hracích prvkov: 
pozemok par. registra C, parc. č. 2017,  k. ú obce Milhosť (okres Košice-okolie) 
 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
-bude súčasťou zmluvy o dielo, najneskôr však do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Milhosť formou bezhotovostného 
platobného styku, pričom preddavky (zálohy) nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí 
finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

 
10.  Cena  

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách. Cena musí byť vo formáte: 

- ako cena celkom bez DPH,  
- výška a sadzba DPH a  
- cena celkom vrátane DPH (viď. Príloha č. 1).  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  Uchádzač je 
povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a dodanie diela 
ako celku, a to najmä náklady na montážne práce, materiál a prepravu. 

  
11. Predpokladaná hodnota zákazky:     do 15 730,80 Eur bez DPH.   

 
 



12. Dôležité informácie: 
Pokiaľ výška predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu určeného 
v tejto Výzve, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť ponuky pre účely 
vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ môže vykonať výber úspešného uchádzača na 
základe kritéria – najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur. 

 
13. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky: NIE 

 
14. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 
15. Lehota viazanosti cenových ponúk: 31.12.2022 

 
16. Lehota/miesto na predkladanie cenových ponúk: do 16.5.2022 (vrátane) do 14:00 h. 

 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do 
súťaže a teda nebudú vyhodnocované.  Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 
Ponuky je možné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom, poštou alebo e-mailom. 
 

Ak uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu sekretariat@obecmilhost.eu, do 
predmetu správy uvedie Cenová ponuka – „Vybudovanie detského ihriska v obci Milhosť“. 
Všetky doklady v zmysle tohto bodu sa predkladajú vo formáte PDF (tzn. scan dokumentov 
opatrený podpisom a pečiatkou). 

V prípade doručenia poštou alebo osobne, musí byť ponuka v stanovenej lehote 
doručená na adresu:   Obec Milhosť, Milhosť 6, 044 58 Milhosť 
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 
obstarávania „Vybudovanie DI v obci Milhosť“, ako aj obchodným menom a sídlom 
obstarávateľa a uchádzača. 
 
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je 
možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 
uplynutí lehoty na podávanie ponúk; ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene 
EUR. 

 
17. Termín otvárania ponúk: 17.5.2022 o 9:00 hod, OcÚ Milhosť. 

 
18. Podmienky účasti uchádzačov: 

18.1. Vyplnená príloha č. 1: NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
18.2. Vyplnená príloha č. 2: Položkovitý rozpis (namiesto tejto prílohy uchádzač 

môže použiť  položkovitý rozpis vo forme scanu vlastného rozpisového 
formulára  /resp. cenovej ponuky/ opatrený pečiatkou a podpisom 
štatutárneho zástupcu) 



18.3. Vyplnená príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti 
vo verejnom obstarávaní 

18.4. Vyplnená príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o tom, že voči uchádzačovi nebolo 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatku majetku 

18.5. Vyplnená príloha č. 5: Čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu 
záujmov v procese verejného obstarávania 

18.6. Osobné postavenie: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní tzn. uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie 
tovaru, ktorý je predmetom zákazky tejto výzvy.  
 

19. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

 
20. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   Najnižšia celková cena tovaru v Eur (vrátane DPH). 

V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. O 
skutočnosti, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. Ponuková cena 
musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa výzvy na predloženie ponuky a následne podľa 
uzatvorenej zmluvy. 

21. Typ zmluvy:    Zmluva o dielo 

Podpísaná Zmluva o dielo (návrh) bude požadovaná od víťazného uchádzača do 5 
pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo jej úpravy. 

 
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu 
verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  
2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku 
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  
3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za dodanie tovaru.  
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak:  
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v 
tejto výzve;  
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;  
- nebude predložená ani jedna ponuka.  



5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní.  
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných 
prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.  
8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné 
obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.  
 

V Milhosti, dňa 29.04.2022 

 

 

        v.r. Ing. Štefan Nagy 
                 starosta obce 
 

Prílohy: 

Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1) 
Položkovitý rozpis (Príloha č. 2) 
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 3) 
Čestné vyhlásenie uchádzača o nevyhlásení konkurzu pre nedostatok majetku (Príloha č. 4) 
Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO (Príloha č. 5) 


