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1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 
Lučenec 

Sídlo: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec 
Zastúpený: Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka ZŠ 

IČO: 35991593 
Telefón: 047 4333 648, 0911 650 189 

E-mail: zsstefanikalc@gmail.com  
 

2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Mgr. Miroslava Žilková  

Mobil: 0908 944 009 
E-mail: vo.projekty@centrum.sk   

 
3. Predmet zákazky 

Názov predmetu zákazky:  
„Detské ihrisko v ZŠ M. R. Štefánika Lučenec“ 

Druh zákazky:  

Uskutočnenie stavebných prác  
 

Miesto uskutočňovania zákazky: 
Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Základná škola M. R. Štefánika Lučenec 

 
Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska areáli v Základnej škole M. R. Štefánika 
v Lučenci. 

Pre detské ihrisko sú navrhnuté tieto zariadenie: 
1. Kovová prevažovačka s dopadovou plochou min. 21 m2 – 1 ks 

2. Pieskovisko HDPE plast, kov – 1 ks 
3. Strunová prevažovačka s dopadovou plochou min. 9 m2 – 2 ks 

4. Lezecká stena kovová s úchytmi a sieťou s dopadovou plochou 20 m2 – 1 ks 
5. Kolotoč kovový s dopadovou plochou min. 25 m2 – 1 ks 

6. Kovová hrazda s dopadovou plochou min. 12 m2 – 1 ks 
 

Rozsah zákazky: 
Podľa Výkazu výmer (príloha č. 2 Výzvy). 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 

10 746,86 € bez DPH 

Trvanie zmluvy: 

Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: po podpísaní a zverejnení zmluvy 
Predpokladaný koniec plnenia zmluvy:  31.10.2018 

 
4. Komplexnosť dodávky 

Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby 
uchádzač predložil ponuku na celý predmet obstarávania.  

 
5. Typ zmluvy a zdroj finančných prostriedkov 

S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.  
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Finančné prostriedky budú poskytnuté v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 
z Úradu vlády Slovenskej republiky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť rokovať o zmluve s cieľom zabezpečiť všetky 

podmienky požadované poskytovateľom finančných prostriedkov. 
 

Platobné podmienky:  
Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vystavená zhotoviteľom a 

doplnená súpisom vykonaných prác postupne na základe čiastočného plnenia, ktorý musí byť 
odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa, podľa skutočne vykonaných prác, písomne 

odsúhlaseným súpisom vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu. Faktúra je splatná  
do 30 dní od doručenia na korešpondenčnú adresu sídla spoločnosti objednávateľa. 

 
6. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá 
uskutočňovať stavebné práce. 

 

Podmienky účasti:  

Predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce – živnostenský list, výpis z 
Obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, doklad o zápise do zoznamu 

podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže schopnosť 
uskutočňovať stavebné práce. 

Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia. 
 

7. Variantné riešenie 

 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj 

variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, 
akoby nebolo  predložené. 

 
8. Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá uplynie dňa 31.10.2018. 
 

9. Dorozumievanie  

Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne poštou alebo službami iného prepravcu a 
elektronicky (e-mailom). 

 
10. Vysvetľovanie podmienok súťaže 

V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo Výzve, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o ich vysvetlenie  u zodpovednej osoby:  

Mgr. Miroslava Žilková  
Adresa: J. Kráľa 682/13, 985 52  Divín 

Mobil: 0908 944 009 
E-mail: vo.projekty@centrum.sk   

 
11.  Jazyk  ponuky 

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 
 

12.  Vyhotovenie a obsah ponuky     

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti: 
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1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií na 
vyhodnotenie ponúk. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na  
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 

Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.  
 

2. Výkaz výmer – spracovaný podľa prílohy č. 2 Výzvy 
Tento doklad sa predkladá ako originál. 

 
3. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

  Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia. 
 

V prípade, že v súťažnej ponuke bude chýbať čo i len jeden z uvedených dokumentov, bude 
považovaná za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese administratívneho hodnotenia. 

 
13.  Označenie obalu ponuky  

Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:   
 názov a adresu verejného obstarávateľa 

 obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  
 označenie „SÚŤAŽ – Detské ihrisko v ZŠ M. R. Štefánika Lučenec – 

NEOTVÁRAŤ“   
Osobne možno doručiť obálky s ponukami v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 8:00 

hod. do 14:00 hod. 
 

Elektronicky je možné v prílohách zasielať podpísanú cenovú ponuku spolu so všetkými 
povinnými prílohami, pričom do predmetu e-mailu sa uvedie „SÚŤAŽ – Detské ihrisko v ZŠ 

M. R. Štefánika Lučenec“.  
 

14.  Miesto a termín predkladania ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky v lehote na predkladanie 

ponúk: 2.8.2018 do 14:00 hod. 
Ponuky doručené poštou alebo osobne je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 1.  

Ponuky doručené mailom je potrebné doručiť na mailovú adresu uvedenú v bode 2. 
 

15.  Vyhodnotenie ponúk 

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 3.8.2018 o 9:00 hod. na adrese uvedenej 

v bode 1, v priestoroch verejného obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne 

požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky 
budú ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.  

Ponuky, ktoré postúpili, budú ďalej hodnotené kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia 
určeného vo Výzve.  

 
16.  Kritériá na hodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: 
Najnižšia cena v € (celkom s DPH). 
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17.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude e-mailom doručené oznámenie o úspešnosti a bude mu zaslaný 

návrh Zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude e-mailom doručené 
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola 

prijatá. 
 

18.  Uzavretie zmluvy 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo v lehote viazanosti, ktorá uplynie dňa 

31.10.2018.  
 

19.  Zrušenie súťaže 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač nesplnil 

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo ani jedna 
z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za 

ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať, alebo ak ponúknutá cena 
úspešného uchádzača prevýši predpokladanú cenu verejného obstarávateľa.  

 
 

Prílohy: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 2 – Výkaz výmer 


