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VÝZVA  
na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                    Obec Hrišovce 
Sídlo:                      Hrišovce 67, 053 51 Kluknava 
IČO:                        00329169 
DIČ:                        2021331444 
Telefón:                   +421 53 429 74 95 
Kontaktná osoba:   Milan Michlík 
E-mail:                    starosta@hrisovce.sk 

 

2. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
 
Názov zákazky: Športové ihrisko a ostatné terénne úpravy  
Druh zákazky (tovary / služby / práce):    stavebné práce 
Kód CPV: 45112720-8 Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí, 45236110-4 Stavebné práce na stavbe 
plôch pre športové ihriská, 37535200-9 Zariadenie ihrísk 
 
Popis stavebných prác:  

Navrhované riešenie športového ihriska je určené širokému vekovému spektru obyvateľov obce. Športové ihrisko je 
funkčne rozdelené na dve základné zóny. V jednej je umiestnené volejbalové ihrisko o rozmeroch 9,0 x 18,0 m. Z 
dôvodu bezpečnosti je volejbalové ihrisko navrhované oddelene ochranným oplotením do výšky 4,5 m. Oplotenie 
oddeľuje aj druhú zónu „detské ihrisko pre deti rezidentov obce“, na ktorom sú osadené prvky detského ihriska a 
mobiliár. Prvky detského ihriska musia rešpektovať príslušné STN, EN a bezpečnostné predpisy, aby sa predišlo 
úrazom, poraneniam. Jednotlivé herné plochy rešpektujú požiadavky na bezpečnosť detí na ihrisku v zmysle normy 
STN EN 11761, podobne aj všetky prvky detského ihriska. Navrhované nárazové zóny sú navrhované ako antukové 
pre volejbalové ihrisko, zatrávnené a pieskové. Všetky riešené plochy sú navrhované ako vodopriepustné a 
vsakovacie, plocha volejbalové ihriska je ešte dodatočne odvodnená a vyspádovaná do priečnych drenážnych rúr. 
Terénne úpravy sa týkajú vyrovnania plochy ihriska, príprava terénnu pre podkladové plochy a zatrávnenie, ďalej 
hĺbenie jám pre stĺpy, obrubníky, drenáž, pätky oplotenia, prvky detského ihriska a mobiliár. 
 
Podmienky plnenia zmluvy: 

A. Pri realizácii diela je potrebné dodržať spracovanú projektovú dokumentáciu, návrh riešenia danej lokality v 
grafickom vyobrazení a podrobný rozpočet.  

B. Verejný obstarávateľ požaduje, aby prvky detského ihriska a mobiliár spĺňali ergonomické charakteristiky s 
cieľom zabezpečiť prístup pre všetky kategórie používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím.  

C. Zhotoviteľ je povinný minimálne na dobu realizácie stavebných prác zamestnať aspoň jednu osobu spĺňajúcu 
kumulatívne nasledovné predpoklady:  
- patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  
- je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba 
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Podrobný rozpis položiek stavebných prác, ktorý je záväzný pre vypracovanie cenovej ponuky tvorí prílohu 
č. 1 tejto výzvy.  
 

3. Obhliadka predmetu zákazky:  

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta vykonania prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, 
ktoré im môžu poslúžiť pri spracovaní ponuky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcu. 
Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Milan Michlík, starosta obce, na tel. č. 
0904 707 516. 

 
4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 
 
5. Variantné riešenie: verejný obstarávateľ nepripúšťa variantné riešenie. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 69.458,90 € bez DPH 
 
7. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:   27. 11. 2017 do 14,00 hod. 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 
8. Miesto doručenia ponúk: Obecný úrad, Hrišovce 67, 053 51 Kluknava 
 
9. Označenie obálky ponuky a spôsob doručenia ponuky:  
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

- adresa verejného obstarávateľa, 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie “verejná súťaž – neotvárať”, 
- označenie heslom verejnej súťaže „Športové ihrisko a ostatné terénne úpravy “. 

Ponuku je možné doručiť aj elektronicky na emailovú adresu: starosta@hrisovce.sk,  
- do predmetu správy uveďte: Cenová ponuka – ihrisko,  
- príloha (cenová ponuka) - farebný, čitateľný scan všetkých dokladov tvoriacich obsah ponuky podľa bodu 

12 tejto výzvy 
 
10. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa  na predmet zákazky: 
Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a  zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov t.j. uchádzač  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu. 
 
11. Obsah ponuky: 
Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

- Cenová ponuka uchádzača podľa záväzného výkazu výmer, ktorý je prílohou výzvy 
- Vyplnený návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2) tejto výzvy, podpísaný uchádzačom, štatutárnym zástupcom 

uchádzača alebo zástupcom uchádzača. 
- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

 
12. Typ zmluvy:     zmluva o dielo 
Návrh obchodných podmienok je spracovaný v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Uchádzač 
predloží v rámci svojej ponuky návrh zmluvy doplnený o identifikačné údaje  uchádzača  a návrh zmluvnej 
ceny, pečiatku a podpis uchádzača. 
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Úspešný uchádzač predloží následne na výzvu verejného obstarávateľa návrh zmluvy   v štyroch   rovnopisoch   
doplnený   o podpis   štatutárneho   orgánu a pečiatku uchádzača, ktorý nesmie byt v rozpore s návrhom zmluvy 
podľa tejto výzvy a ponukou uchádzača. 
 
13. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
 
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúra z finančných 
prostriedkov Programu  rozvoja vidieka  SR 
2014 – 2020 v rámci   výzvy č. 22/PRV/2017 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na základe skutočne 
vykonaných stavebných prác. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
 
14. Miesto   dodania   tovaru,   poskytnutia   služby   alebo   uskutočnenia stavebných prác:  
Obec Hrišovce, okolie Kultúrno-spoločného centra 
 

15.  Termín   dodania   tovaru,   poskytnutia      služby   alebo   uskutočnenia stavebných prác:  

Úspešný uchádzač zrealizuje dielo do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 
 
16. Kritériá na vyhodnotenie  ponúk: 
Do vyhodnotenia bude zahrnutá doručená ponuka len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým 
podmienkam definovaným vo výzve, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve a bola doručená v lehote 
určenej vo výzve. 
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je celková cena s  DPH za predmet zákazky. Najnižšia celková cena za 
predmet zákazky bude vyhodnotená ako víťazná ponuka. 
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie výpočet ceny v súlade s predmetom zákazky, cenu bez DPH a s DPH. 
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke, jeho ponuková cena sa bude 
vyhodnocovať ako konečná. 
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky svoje náklady vrátane zisku. Cena ponúknutá úspešným 
uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve o dielo musí obsahovať cenu za obstarávaný predmet zákazky vrátane 
všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia výzvy 
na predkladanie ponúk. Cena musí byť konečná. 
 
17. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 
 
18. Otváranie a hodnotenie ponúk:  
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.11.2017 o 15.00 hod. na obecnom úrade v kancelárii p. starostu obce (adresa 
uvedená v bode 1 tejto výzvy).  
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 zákona, pričom 
vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 zákona, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa. 
Bezprostredne po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zápisnica. Súčasťou 
zápisnice je aj poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača. Následne bude elektronicky odoslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Úspešnému   uchádzačovi   
oznámi,   že   jeho ponuku  prijíma 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v lehote viazanosti ponúk, ktorá je 12 mesiacov 

odo dňa predloženia ponuky,  
- ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný 

uchádzač od plnenie zmluvy alebo objednávky  odstúpi,  verejný  obstarávateľ  môže  vyzvať  na  uzavretie 
zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy ani s 
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uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí,  verejný  obstarávateľ  môže  vyzvať  na  uzavretie  
zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil   ako   tretí   v poradí   
odmietne   uzavrieť   zmluvu,   verejný obstarávateľ zruší použitý postup verejného obstarávania a vyhlási nové 
verejné obstarávanie.  

- proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať námietky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásila výzva na predkladanie ponúk, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré 
má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

- verejný obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 
8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. 

 
 
 
V Hrišovciach, dňa 06.11. 2017 
 
 

                                                                                                       Milan Michlík 

                                                                                                       starosta obce 
 
 

 


