
OBEC MUŽLA 
* 943 52 MUŽLA č. 711 IČO: 00309125 

(: 036/7583102 

Číslo:       v Mužle, dňa 22.07 2019 
 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

      
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov:    Obec Mužla 
Sídlo:    Mužla č. 711, 943 52 Mužla Slovenská republika 
Štatutárny zástupca:  Ing. Iván Farkas, starosta obce 
IČO:   00309125 
Tel:   036 / 753 20 11 
e-mail:   starostamuzla@muzla.sk 
webové sídlo:   www.muzla.sk 

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 
poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
 
www.muzla.sk  
 
3. Názov predmetu zákazky: 
 „Vybudovanie detského ihriska“ 
 
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska, podľa projektovej dokumentácie 
Technické parametre:  
- Certifikované podľa STN EN1176  
- Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177  
- Herné prvky sú navrhnuté podľa projektovej dokumentácie  
- Ihrisko musí byť bezúdržbové  
- Požadovaná minimálna záruka 60 mesiacov  
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
10 867,90 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 
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7. Dĺžka trvania zákazky: 
Do 30.11.2019 alebo 90 dní od odovzdania staveniska – podľa toho čo nastane skôr 
 
8. Variantné riešenie:  
-Povoľuje sa ekvivalentné riešenie, avšak rozmer prvku musí byť dodržaný +/- 10% oproti 
navrhovaným prvkom.  
 
9. Podmienky účasti: 
- identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ, 
štatutárny zástupca) 
-Vypracovaný výkaz výmer v súlade s projektovou dokumentáciou 
-Doklad v súlade s § 32 ods.1 písm.e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorá 
zodpovedá predmetu zákazky ( postačuje kópia dokladu) 
-V prípade ekvivalentného riešenia požadujeme aj technické listy aby bol zrejmý rozmer 
prvkov.   
 
 
10. Požiadavky na predmet zákazky: 
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v 
súlade s STN EN 1177 STN EN1176 
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie 
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177 
-záruka 60 mesiacov 
 
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
26.07.2019 10:00 
Miesto predkladania ponúk:  

a) Poštou Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla Slovenská republika – označenie obálky 
súťaž detské ihrisko neotvárať  

b) Mailom: starostamuzla@muzla.sk 
 
12. Termín otvárania ponúk: 
26.07.2019 10:00 
 
 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky. 

 
13. Zmluva o dielo: 
Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.  
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14. záverečne ustanovenie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak: 
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti. 
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 
predkladanie ponúk. 
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného 
obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania. 
- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické 
špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, 
európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné 
technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také 
neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa 
uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom 
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, 
aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
-Ak mu nebude pridelená dotácia z Úradu Vlády na rozvoj športu pre rok 2019 
 
Príloha č.1 Výkaz Výmer 
Príloha č.2 Projektová dokumentácia 
Príloha č.3 Zmluva o dielo 
Príloha č.4 Návrh na plnenie kritérii  
 
Dňa 22.7.2019 
 
V Mužle  
 
Starosta obce -  Ing. Iván Farkas 


