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VÝZVA 

na predkladanie ponúk na dodanie tovaru 
(podľa zákona č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
 

Obec Lomné, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)  zákona  č. 343 / 2015 Z. z.               
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom 
obstarávaní) Vás vyzýva v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predloženie cenovej 
ponuky pre predmet zákazky „Zlepšenie a modernizácia detského ihriska v obci Lomné“. 
 
 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov organizácie: Obec Lomné 
Sídlo organizácie: Obecný úrad, Lomné č. 81, 090 33 
IČO: 00330680 
DIČ: 2020822364 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: SK41 5600 0000 0036 0344 1001 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ľudmila Hospodárová, starostka obce 
Č. tel.: 054 / 749 12 39 
e-mail: obeclomne@gmail.com  
www.lomne.sk  
 

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1  písm. b) zákona o VO. 
 
 
II. Predmet zákazky: 
 
Názov predmetu zákazky: „Zlepšenie a modernizácia detského ihriska v obci Lomné“. 
 
 
III. Druh zákazky:  tovary 
 
Ide o zákazku na dodanie tovaru s montážou (zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO). 
 
CPV:  37535200-9 Zariadenie ihrísk 

45255400-3 Montážne práce 
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IV. Hlavné miesto dodania tovaru: 
 
Miesto realizácie predmetu zákazky: katastrálne územie obce Lomné, parcela registra „C“ č. 295. 
 
 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili 
potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 
ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na 
realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Záujemcovia, 
ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, si dohodnú 
vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Obec Lomné, Obecný úrad, Lomné č. 81, 094 33,           
e-mail: obeclomne@gmail.com  , tel.: 054 / 749 12 39. 
 
 
V. Výsledok verejného obstarávania: 
 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva. 
 
VI. Stručný opis zákazky: 
 
Predmetom zákazky je zlepšenie a modernizácia existujúceho detského ihriska v obci Lomné. Ide 
o dodanie a kompletnú montáž prvkov detského ihriska na mieste realizácie, výkopové práce na 
kotvenie prvku, osadenie, ukotvenie do pripravených základov, betonáž základu prvkov (ak 
relevantné). Dopadová plocha podľa normy STN EN 1177 (ak relevantné). Všetky prvky detského 
ihriska musia byť podľa normy STN EN 1176. 
 
Vybavenie ihriska obsahuje:  
 

1 x komplexná herná zostava (univerzálna vežová zostava so šmýkačkami) 

1 x kolotoč na sedenie  

2 x vahadlová (prevažovacia) hojdačka 

1 x lanová pyramída 

2 x pružinová hojdačka  

4 x lavička s operadlom 

1 x informačná tabuľa 

 

Materiál: hliník, nerez, oceľ, plast (HDPE), drevo. Certifikované materiály.  
Navrhované detské ihrisko musí spĺňať normy STN EN 1176 a STN EN 1177 (ak relevantné). 
Detské ihrisko má byť navrhnuté ako bezúdržbové v prevedení antivandal.  



 

 

 

Obec Lomné, Lomné č. 81, 090 33  
 

 
Ak texty vo výzve na predkladanie ponúk alebo v prílohách, ktoré sú súčasťou výzvy, sa 
odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo výrobcu, platí odkaz “alebo ekvivalentný”. Ak je to 
relevantné, ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na stavebno-fyzikálne, statické, 
konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných predpisov a noriem, 
podľa ktorých je predmet zákazky navrhnutý. Pripúšťa a akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, 
výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Uchádzač doplní konkrétny 
názov/značku v rámci položiek kde je uvedený údaj „...“ ak je to relevantné. 
 
 
Uchádzač predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním navrhované herné prvky detského 
ihriska sú v zmysle požadovanej normy/noriem a použité materiály sú certifikované.  
 
 
Upozornenie:  
Celková cena za celý predmet zákazky musí byť vrátane nákladov za dopravu a inštaláciu na 
mieste. 
 
Súčasťou výzvy je položkový výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.  
 
Predmet zákazky je v celom rozsahu v neocenenom výkaze výmer opísaný tak, aby bol presne 
a jasne špecifikovaný.  
 
Upozornenie:  
Verejný obstarávateľ v zmysle výkazu výmer stanovil minimálnu technickú špecifikáciu, ktorú je 
potrebné dodržať. V prípade jej nedodržania si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo takúto 
cenovú ponuku vylúčiť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  
 

 
VII. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 658,86 EUR bez DPH 
 
 
VIII. Trvanie zmluvy / termín realizácie: 
 
 
Termín realizácie: do 12 týždňov odo dňa písomnej výzvy zo strany objednávateľa (verejného 
obstarávateľa). 
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IX. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:   
 
Predmet zákazky je financovaný zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a to 
prostredníctvom poskytnutého regionálneho príspevku a z prípadných vlastných rozpočtových 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
Platobné podmienky: Preddavky ani zálohy sa nebudú poskytovať. Splatnosť faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doručenia.  
 
Úhrada za dodaný tovar bude na základe vystavenej faktúry zo strany predávajúceho a to po 
riadnom dodaní. 
 
 
X. Podmienky účasti: 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e)  zákona č.  
3432/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a to, že je oprávnený poskytovať službu  
 
Uchádzač predloží neoverenú kópiu Výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra.  
 
Akceptuje sa aj aktuálny Výpis vytlačený z internetu. 
 
Odôvodnenie požiadavky 
 
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote zákazky, v súlade so 
svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.  
 
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného 
obstarávania vylúčený.  
 
XI. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
 
Kritériom vyhodnotenia ponúk je ponúkaná celková najnižšia cena vrátane DPH. Uchádzač, ktorý 
nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v predloženej cenovej ponuke. 
 
 
XII. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 
 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia 
sa nepoužije. 
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XIII. Lehota na predkladanie ponúk, spôsob a miesto predkladania ponúk: 
 
Ponuky sa prijímajú v lehote do 01. 10. 2021 do 15:00 hod.  
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie 
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky.  
 
 
Ponuku je potrebné doručiť: 
 
a) osobne, prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérom 
 
Predkladanú cenovú ponuku je potrebné predložiť v neporušenom zalepenom obale s označením: 
CP  – „Zlepšenie a modernizácia detského ihriska v obci Lomné“. 
 
 

Adresa na doručenie:  Obec Lomné, Obecný úrad, Lomné č. 81, 094 33 (relevantné v prípade 
osobného doručenia alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérom). 

 
b) elektronicky na e-mail:  obeclomne@gmail.com  
 
Názov predmetu správy el. pošty: „CP – Zlepšenie a modernizácia detského ihriska v obci Lomné“ 
 
V prípade predkladania cenovej ponuky prostredníctvom elektronickej pošty, je potrebné predložiť 
ponuku ako sken originálu. 
 
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenom rozsahu v zmysle bodu XIV. tejto výzvy 
 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
 
XIV. Obsah ponuky: 
 
1. Kalkulácia ponúknutej ceny /položkový rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer – Príloha 
č. 1 s identifikačnými údajmi uchádzača. 
 
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona                   
č. 343/2015 Z. z. , t. j.  doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu – fotokópia dokladu (výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného 
registra), akceptuje sa aj výpis vytlačený z internetu, ktorý je potrebné potvrdiť podpisom 
oprávnenej osoby a pečiatkou uchádzača. 
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3. Vizualizácia, nákres prípadne  katalógový list dodávaného hracieho prvku detského ihriska. 
 
 
 
Bude vyžadované iba od úspešného uchádzača: 
 
 
4. Návrh kúpnej zmluvy. Podpísaný a vyplnený návrh kúpnej zmluvy vrátane prílohy č. 1 
k zmluve,  úspešný uchádzač predloží na základe výzvy verejného obstarávateľa.  
 
        
 
XV. Požadované obchodné podmienky dodania: cenová ponuka je platná po dobu dodania tovaru. 
 
 
XVI. Dátum zaslanie výzvy na predkladanie ponúk: 23.09.2021 
 
 
XVII. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 23.09.2021 
 
Link: https://www.lomne.sk/-verejne-obstaravanie  
 
 
XIII. Doplňujúce informácie: 

 Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým 
verejný obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu podľa predloženej cenovej ponuky.  

 Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 
vznikli s prípravou ponuky. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené 
cenové ponuky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa. 

 Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami výzvy na predloženie 
cenovej ponuky. 

 
V Lomnom, dňa 23.09.2021        
 
   
 

                                                                                                                                                                                      
              Ľudmila Hospodárová, v. r.  

    Starostka obce Lomné 


