
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie: Mesto Komárno 
 IČO:   00306525 
 DIČ:   2021035731 
 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Ing. Andrea Kabátová 
 Telefón:  +421 35 2851 223 
 E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk 

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

      
    Mgr. Tímea Magyar – riaditeľka MŠ 
 Telefón:  +421 35 7725795 
 E-mail:   mseotvosa48@komarno.sk  
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 
Názov zákazky:  Exteriérové komponenty pre MS Eötvösova ul. 48 Komárno 
 

 Druh zákazky:  § 117 ods. 1) - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                        
    č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení   
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 CPV:   37535200-9 Zariadenie ihrísk 
    37535210-2 Ihriskové hojdačky      
     

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.  

Pred podpisom zmluvy na daný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ žiadať osobné 
stretnutie za účelom prejednania predmetu zákazky a za účelom tvaromiestnej obhliadky lokality. 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie a osadenie detských hracích prvkov do MŠ Eötvösova 48 
v Komárne. 

Jedná sa o nasledovné komponenty: 

1x Domček so sedením a lezeckou strechou FLX-DM2 
        

Rozmer: 2,36 x 1,0 x 1,4 m 
Max. výška pádu: 1,40m     

OCEĽ Pozinkované a práškovo lakované oceľové prvky. 

DOSKY HDPE / HPL KOTVENIE Zariadenie je trvalo zapustené do zeme, zabetónované trieda 
betónu min. C16/20. 

Zariadenie je trvalo zapustené v zemi, zabetónované betónom trieda min. C16/20. 

OSTATNÉ Hlavy skrutiek, matice kryté plastovými zátkami –orechy, puklice. 

 
 
 



Dopadová plocha pod zariadenie v m2 : 20 m2 

 

- zatrávňovacia podložka ( dlaždica) - gumová dopadová plocha, 

- zatrávňovaciu podložku - dlaždicu, je možné jednoducho umiestniť na akýkoľvek ( 
aj nerovný) trávnik bez nutnosti terénnych úprav, 

- inštalácii zatrávňovacej podložky (dlaždice) nie je potrebné žiadne špeciálne náradie, 
podložky (dlaždice) sa jednoducho tvarujú do požadovaného tvaru a rozmeru, 

- pod zatrávňovacou podložku (dlaždici) je nutné položiť plastovú sieť (súčasťou dodávky), 
ktorá zabraňuje zatlačeniu dosiek do terénu, 

- následne sa na plastovú sieť umiestnia zatrávňovacie gumové podložky (dlaždice) , ktoré 
sa jednoduchým spôsobom  pásky spájajú do seba. 

 
1x Preliezka s plastovou šmýkačkou a prelezmi    

 
Rozmer: 3,98 x 3,98 x 2,10 m 

DREVO: Konštrukčné prvky z lepeného lamelového dreva, povrchovo impregnované, so 
štvorcovým profilom 95 x 95 mm. 

OCEĽ: Pozinkované a práškovo lakované oceľové prvky. 

DOSKY: Trojvrstvové HDPE / HPL a HDPE panely s frézovanou kresbou. 

Nerezové klzáky, trojvrstvové HDPE a HDPE bočné kryty s frézovanou kresbou. 

LANÁ s oceľovým jadrom a polypropylénovým opletom, spojené plastovými alebo hliníkovými 
spojkami. 

KOTVENIE: Zariadenie je trvalo zapustené do zeme pomocou oceľových kotiev. Betónované 
betónom min. C16/20. 

Konštrukčné nosníky pokryté plastovými krytkami. Hlavy skrutiek, matice zakryté plastovými 
zátkami.  

    
1x Preliezka so šmýkačkou a tunelom s plastovou šmýkačkou 

 Rozmer: 6,2 x 1,6 x 3,3 m 

DREVO: Konštrukčné prvky z lepeného lamelového dreva, povrchovo impregnované, so 
štvorcovým profilom 95 x 95 mm. 

OCEĽ: Pozinkované a práškovo lakované oceľové prvky. 

DOSKY: Trojvrstvové HDPE / HPL a HDPE panely s frézovanou kresbou. 

KOTVENIE Zariadenie je trvalo zapustené do zeme pomocou oceľových kotiev. Betónované 
betónom min. C16/20. 

Predmetné komponenty žiadame dodať vrátane inštalácie na mieste plnenia a vrátane dopravy. 
Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné práce spojené s kotvením 
prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním diela, odvoz a likvidácia 
prebytočnej zeminy z výkopov. 

Ukotvenie hracích prvkov požadujeme do zeme zabetónovaním. Požadujeme nový, doposiaľ 
nepoužitý tovar.  

Všetky časti musia byť chránené ekologicky a hygienicky nezávadnými nátermi. 

Farebnú kombináciu hracích prvkov požadujeme vo farbách: žltá, červená, modrá, zelená, biela, 
hnedá, sivá, oranžová, čierna. Vršky všetkých konštrukcií musia byť oblé. Žiadny z prvkov 
zostavy či hojdačky nesmie mať ostré hrany alebo vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť 
poranenie dieťaťa. Kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne 
opracovanými zvarmi. 

Všetky herné prvky musia byť dodané vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu a vrátane 
náteru. 



Pri osádzaní prvkov, nesmie byť okolitá verejná zeleň (stromy, kvety, kríky) žiadnym spôsobom 
zasiahnutá, poškodená, vyrúbaná, prípadne použitá na ukotvenie herných prvkov. 

Fotodokumentácia požadovaných hracích prvkov tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy na predkladanie 
cenovej ponuky.  

Obstarávateľ doporučuje  vykonať obhliadku miesta dodania zákazky v termíne, ktorý bude 
vopred telefonicky dohodnutý s riaditeľkou MŠ, Mgr. Tímea Magyar, +421 77 25 795. 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie a osadenie detských hracích prvkov:  

         12.129,68 € bez DPH 

5. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné 
 riešenie,  verejný obstarávateľ ho nebude brať do úvahy.  
 
 

6. Možnosť predloženia ponuky:  

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. 

 Ponuka musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné a zemné práce spojené s  
  kotvením prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním diela, odvoz a  
  likvidácia  prebytočnej zeminy z výkopov, ktoré vzniknú pri revitalizácii parku. 

 Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie 
  ponuky z procesu VO.        

 Cena musí byť stanovená v €. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

      
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo strany 
 verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 

8. Komunikácia, vysvetľovanie a predkladanie cenovej ponuky 

 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výlučne 
v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému verejného 
obstarávania – IS EVO VER. 18.0 (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu pre verejné 
obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak. 

 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk elektronickou 
formou prostredníctvom systému EVO. 

  Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia 
správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi 
do systému EVO a nie, kedy si ju záujemca / uchádzač prečítal, tzn. Že za deň doručenia 
informácie sa považuje deň odoslania informácie. 

 V prípade preukázateľného výpadku / nedostupnosti systému EVO, verejný obstarávateľ nebude 
pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia daného 
technického problému, pričom následne požiada ÚVO o potvrdenie výpadku systému. V prípade, 
ak si to situácia bude vyžadovať, napr. ak nastal dlhodobý výpadok EVO počas lehoty na 



predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ môže primerane predĺžiť lehotu na otváranie ponúk 
formou korigenda. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania 
sa systému EVO môžu záujemcovia / uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk / 
02/50264 370. 

 V systéme EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, 
a iné). 

 Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca / uchádzač vo svojich podaniach, 
resp. zásielkach uvedie nasledovné údaje: 

 obchodné meno, 

 sídlo/miesto podnikania, 

 identifikačné číslo (IČO), 

 korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania), 

 meno a priezvisko kontaktnej osoby, 

 e-mailovú adresu kontaktnej osoby, 

 telefónne číslo kontaktnej osoby.  

9. Vysvetlenie a zmeny 

 V prípade nejasností / potreby objasnenia a vysvetlenia požiadaviek uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže akýkoľvek zo záujemcov / 
uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie verejného obstarávateľa prostredníctvom systému EVO. 

 V prípade elektronickej formy komunikácie, nie je potrebné zaslať žiadosť o vysvetlenie zároveň / 
následne aj v listinnej forme (poštou, alebo osobným doručením). 

10. Vyhotovenie cenovej ponuky 

 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk uvedenej 
v tejto výzve na predkladanie cenovej ponuky.  

 Dokumenty cenovej ponuky musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo skupinu uchádzačov na základe plnej moci. 

11. Podmienky účasti uchádzačov 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:  
 
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený 

poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu, 

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť : 

 - certifikát kvality pre jednotlivé hracie prvky STN EN 1176, 

 - fotodokumentáciu ponúknutých komponentov – hracích prvkov.      

12. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez  
  akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

13. Obsah cenovej ponuky:  

 Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 Základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto   
  podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu,  
  kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 1), 



 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je   
  najnižšia cena s DPH na celý predmetu obstarávania (príloha č. 2), 

 všetky doklady podľa bodu č. 8 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky,  

 
14. Miesto a spôsob doručenia ponuky: 

 Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systéme EVO. 

15. Lehota predkladanie ponúk: 

 do 24.06.2022 do 9.00 hod.  

16. Lehota otvárania  ponúk: 

 24.06.2022 o 09.10 hod.  
 

17. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania.  

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky požiadavky 
 uvedené v opise predmetu zákazky. 

18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzači budú elektronicky informovaní o úspešnosti/neúspešnosti ponuky.  

 
19. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky  podmienky účasti 
a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo  obstarávanie 
 zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
 výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

      - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,   verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača   v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených  ponúk 
 v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa  alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto   obstarávaní.  

               

 

V Komárne, 13.06.2022                                                        Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                              vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                             a životného prostredia 

          
                                                            


