
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Materská škola 

IČO: 42392390 

DIČ: 2024170940 

Kontaktná adresa: ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač 

Kontaktná osoba: Mgr. Lea Janáková 

Mobil: 0918 286 192 

E-mail: janakova.lea@gmail.com 

 

2. Názov zákazky 

Výstavba detského ihriska 

 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

V areáli materskej školy sa nachádza detské ihrisko, ktoré prechádza rekonštrukciou. Súčasťou 

rekonštrukcie je pridanie nasledujúcich ihriskových prvkov:  

a) Preliezka – Zostava 30 -  1 ks 

b) Kolotoč okrúhly s lavičkami – 1 ks 

c) Rovnovážna hojdačka pre 2 deti – 1ks 

d) Rovnovážna hojdačka pre 4 deti – 1 ks 

e) Rex do zeme – 1 ks 

f) Hojdačka na pružine Žaba – 1 ks 

g) Dráha Tarzan – 1 ks.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

7 372,46 bez DPH 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude 

vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.  

 

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky 

Lehota na dodanie predmetu zákazky je do  30.06.2020 

 

6. Financovanie zákazky  

Zákazka bude financovaná z projektu  číslo:  PRS-373/2019/2. Lehota splatnosti 20 dní od 

doručenia faktúry.  

 

7. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. 

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

predpisov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo 

živnostenského registra alebo z obchodného registra). (možno vyžiadať aj doklady na 

preukázanie Technickej alebo odbornej spôsobilosti viď § 34 zákona o verejnom obstarávaní).  

 



8. Obsah ponuky  

Ponuka musí obsahovať: 

8.1 Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve. 

8.3 Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy.  

 

 

9. Predkladanie ponúk  

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, osobne prípadne poštou na adresu 

Materská škola ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk, sa nebude vyhodnocovať.  

 

10. Lehota na predkladanie ponúk 

Do dátumu 20. 4. 2020 do 20:00 hod.  

 

11. Lehota viazanosti ponúk 

30.6.2020 

 

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena s DPH. 

 

13. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnocovanie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka sa najvyššou cenou na poslednom mieste 

v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.  

 

14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

15. Ďalšie informácie 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude oznámená uchádzačom. Proti rozhodnutiu materskej 

školy o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  

 

 

 

 

 

 

v Sliači   07.04.2020 

 

 

 

 

 

 

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

                       Mgr. Lea Janáková  

                                                                                               riaditeľka materskej školy 



Príloha č. 1:  

 

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky 

a) Preliezka – Zostava 30 -  1 ks 

Hracia zostava by mala obsahovať – šúchačku, pohyblivý post, prvky, kde by sa mohli 

deti bezpečne šplhať. Vzhľadom, že sa jedná o hrovú zostavu pre deti, výška pádu 

maximálne 120 cm.  

 

b) Kolotoč okrúhly s lavičkami – 1 ks 

Kolotoč by mal byť okrúhly s lavičkami na sedenie. Keďže ide o pohyblivý prvok, 

výška pádu by nemala presiahnuť 100 cm.  

 

c) Rovnovážna hojdačka pre 2 deti – 1ks 

Hojdačka by mala byť z prírodného materiálu, určená pre 2 deti, s povrchovou úpravou 

a maximálnou výškou pádu 100 cm.  

 

d) Rovnovážna hojdačka pre 4 deti – 1 ks 

Hojdačka by mala byť z prírodného materiálu, určená pre 4 deti, s povrchovou úpravou 

a maximálnou výškou pádu 100 cm.  

 

e) Rex do zeme – 1 ks 

Pružinové hojdačky sú určené pre najmenšie deti. Mali by byť vyrobené z odolného 

materiálu a s maximálnou výškou pádu do 60 cm.  

 

f) Hojdačka na pružine Žaba – 1 ks 

Pružinové hojdačky sú určené pre najmenšie deti. Mali by byť vyrobené z odolného 

materiálu a s maximálnou výškou pádu do 60 cm.  

 

g) Dráha Tarzan – 1 ks.  

Jedná sa o lanovú dráhu, ktorá by bola na drevenej konštrukcii upevnená tak, aby mohli 

po nej deti plynulo prechádzať držiac sa rukami a opreté o nohy vo výške pádu 

maximálne 60 cm. 

 

 


