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 Obec Malá Čierna 

Telefón:                                                                              e-mail: malaciernaobec@azet.sk 
041/5422093  www.malacierna.sk 
                                     
 

Dňa: 13.02.2018 
  

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní 

 
Verejný obstarávateľ  týmto vykonáva  prieskum trhu pre účely zistenia 

predpokladanej hodnoty zákazky pre zákazku s nízkou hodnotou na tovar a služby, 
ktoré nie sú bežne dostupné na trhu podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre : 
 

„DETSKÉ IHRISKO“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie   Obec Malá Čierna 
IČO:    00632716 
Sídlo organizácie :     Obec Malá Čierna, Obecný úrad č. 55,  
     015 01 pošta Rajec 
Internetová adresa:   www.malacierna.sk 
Kontaktné miesto:  Obec Malá Čierna, Obecný úrad č. 55,  
     015 01 pošta Rajec 
Kontaktné osoby:  Jaroslav Koleda, starosta obce 
Telefón :   +421 (0)41 5422093 
e-mail:    malaciernaobec@azet.sk 
 
2.  Druh zákazky: 
Prieskum trhu pre určenie PHZ pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
 
3. Názov zákazky: „DETSKÉ IHRISKO“ 
 
4. Obdobie trvania zmluvy:  po schválení dotácie 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  bude zistená prieskumom trhu 
 
6. Obsah predmetu zákazky:  
 
Predmetom prieskumu trhu je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky za dodávku a 
montáž herných detských prvkov  pre projekt „Detské ihrisko“.v zmysle špecifikácie, ktorá 
je uvedená v Prílohe č, 1 a ktorá je pre uchádzačov záväzná. Uchádzači sa v cenovej 
ponuke nesmú odchýliť od položiek zadaných v rámci Prílohy č. 1. 
 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom obhliadku miesta po predchádzajúcej dohode 
so starostom obce. 
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Použité materiály pri herných prvkoch: 
 
 - Lepené hranoly (3 vrstvové), pod tlakom lisované o rozmeroch minimálne 10x10 cm (nosné 
stojky zostáv, hojdačky – preklápacie a visiace...). Táto technológia dosiahne efekt stability 
nosných čas a drevo je časovo stále, už nepracuje a nepraská tak ako pri použití guľatiny 
alebo jednoduchých alebo dvojvrstvových hranolov /obrúsené hrany a vysoká konštrukčná 
pevnosť/.  
- Drevo musí byť  tlakovo impregnované od 4 do 15 mm v závislosti od tvrdosti dreva, ktorá 
zabraňuje hnilobe.  
- Hranol má byť ošetrený 3-5 vrstvami ekologicky nezávadného oleja 
- Šmýkačky - viacvrstvový sklolaminát 
- Žiarovo zinkované oceľové pätky sú do konštrukcie uchytené pomocou závitových tyčí. 
Týmto technickým riešením sa zabraňuje prieniku vlhkosti do nosnej časti konštrukcie a 
následnej hnilobe dreva. Tento spôsob uchytenia žiarovo zinkovanej oceľovej pätky dáva 
konštrukcii predĺženú životnosť 
- V prípade, že podľa normy ST EN1176 si vyžaduje herný prvok dopadovú plochu, 
požadujeme Certifikovanú dopadovú plochu z gumy. 
 
7.Hlavné podmienky financovania:   
 
1. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.  
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. Táto cena 

zahŕňa všetky náklady dodávateľa, spojené s realizáciou diela.  
2. Uchádzač musí v cenovej ponuke jasne uviesť celkovú cenu za predmet zákazky.  
3. Uchádzač predkladá cenovú ponuku v hodnote s DPH. Ak nie je platcom DPH, je 

povinný to uviesť v cenovej ponuke. 
4. Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje, že nacenil všetky položky, ktoré 

sú zadané v rámci Prílohy č. 1. 
 
9. Miesto dodania:  
1. Obec Malá Čierna. 

 
10. Cena: 
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou diela. 

 
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa  
 
12. Lehota na predkladanie ponúk: 

 
--- do dňa 19.02.2018 do 13.00 hod. --- 

 
Ponuky predložené po tejto lehote nebudú v hodnotiacom procese akceptované. 

 
13.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 

1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla 
verejného obstarávateľa alebo elektronicky na adresu: malaciernaobec@azet.sk. 
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2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne,  vloží ju do samostatného 
obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

➢ adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy 
➢ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
➢ označenie „prieskum trhu - neotvárať“. 

 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Kritérium: najnižšia konečná cena za predmet zákazky. 
2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní verejného 

obstarávateľa. 
 
15. Vyhodnocovanie ponúk:  

Dňa  19.02.2018. 
 
     
 

 
            Jaroslav Koleda                    
                                            starosta obce 


