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    VV  ÝÝ  ZZ  VV  AA    
nnaa  pprreeddlloožžeenniiee  cceennoovveejj  ppoonnuukkyy  

na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) a podľa smernice mesta Spišská Nová Ves 

č. 01/2019 pre vykonávanie verejného obstarávania 
na výstavbu detského ihriska a dodanie a zabudovanie hracích prvkov 

 
1.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   Mesto Spišská Nová Ves 
Adresa sídla:  Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu   
Zastúpený:  Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
IČO:   00329614 
DIČ:   2020717875 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 

1.2.  Kontaktná osoba obstarávateľa:  
Meno:    Tomáš Hamráček - vedúci oddelenia komunálneho servisu 
Adresa:  Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Tel.:       +42153/4152 228, +421 951 407 907 
E-mail:   tomas.hamracek@mestosnv.sk  
 
Meno:    Ing. Peter Susa - referent oddelenia výstavby a dopravy – kontakt pre verejné obstarávanie 
Adresa:  Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Tel.:       +42153/4152 333, +421 918 341 533 
E-mail:   peter.susa@mestosnv.sk 
 
Meno:    Ing. Tomáš Bobko - referent oddelenia komunálneho servisu 
Adresa:  Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Tel.:       +42153/4152 232, +421 917 636 264 
E-mail:   tomas.bobko@mestosnv.sk  
 

2.  PREDMET ZÁKAZKY 

2.1. Názov zákazky: „Detské ihrisko našim najmenším“ – výstavba detského ihriska Novoveská Huta 
2.2.  Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru s jeho zabudovaním podľa 

§ 3 ods. 2 a ods. 3  zákona o verejnom obstarávaní 
2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: verejné priestranstvo v Novoveskej Hute, parc. KN C 8411/1 v k.ú. 

Spišská Nová Ves 
2.4.  Variantné riešenia: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenia.  
 Ak niektorý prvok uvedený v opise predmetu zákazky alebo v ostatných poskytnutých dokumentoch, 

ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie cenovej ponuky, identifikuje konkrétny typ výrobku alebo 
výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie 
takého výrobku ekvivalentným výrobkom (inej značky alebo výrobcu) alebo ekvivalentom technického 
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 
minimálne požadované úžitkové, prevádzkové, funkčné a technické parametre nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu požadovaných zariadení, resp. výrobkov.   

2.5.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45236210-5 (stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská) 
37535200-9 (zariadenia ihrísk) 
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37535210-2 (Ihriskové hojdačky), 37535220-5 (Ihriskové zariadenia na šplhanie), 37535240-1 
(Ihriskové šmýkačky), 37535250-4 (Ihriskové vahadlové hojdačky) 

2.6.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet 
zákazky. 

2.7.  Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na kompletnú realizáciu detského ihriska určeného na rozvoj 
detskej pohybovej aktivity a vytvorenie nových, lepších a aktívnejších podmienok pre aktívne využitie 
voľného času, najmä pre deti a mládež vo veku 3 – 14 rokov, t.j. osadenie a montáž herných prvkov 
detského ihriska pre deti a mládež v Novoveskej Hute v meste Spišská Nová Ves. Herné prvky sú 
navrhnuté a rozmiestnené podľa projektovej dokumentácie. Základové pätky a bezpečnostná zóna musí 
byť zhotovená podľa pokynov výrobcu a v súlade s STN EN 1176 a 1177. Navrhované herné prvky, 
zostavy musia byť certifikované (vydaný bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1176) a 
navrhnuté tak, aby spĺňali platné predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk, t.j. v 
zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.  
Výmery resp. rozsah jednotlivých stavebných prác je podrobne vyšpecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý 
tvorí samostatnú prílohu k tomuto zadaniu. 
Zoznam herných prvkov:   Reťazová hojdačka so šmýkačkou   1x 

Váhadlová dvojhojdačka   2x 
Chodník zručnosti   1x 
Dvojhrazda    1x 
Lanová pyramída    1x 

    
UUcchhááddzzaačč  jjee  ppoovviinnnnýý  zzaahhrrnnúúťť  ddoo  cceellkkoovveejj  cceennyy  ddiieellaa  vvššeettkkyy  nnáákkllaaddyy  ssúúvviissiiaaccee  ss  pprreessuunnoomm  hhmmôôtt,,  

uusskkllaaddnneenníímm  aa  ppooppllaattkkoomm  nnaa  sskkllááddkkuu,,  pprríípp..  iinnéé  vveeddľľaajjššiiee  rroozzppooččttoovvéé  nnáákkllaaddyy  !!!!!!  
 

3.  STANOVANIE POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

3.1. Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky 
podľa §117, Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a postupuje podľa Smernice mesta Spišská Nová Ves pre vykonávanie verejného obstarávania č. 
01/2019. 

 
4.  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

4.1. Predpokladaná hodnoty zákazky je najviac ((mmaaxxiimmáállnnee))  1133..773377,,8811  EEUURR  bbeezz  DDPPHH..  
 
5.  JAZYK PONUKY 

5.1. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej priložené musia byť predložené v slovenskom jazyku. 
5.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady 

v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. 

 
6.  MENA A CENY UVEDENÉ V PONUKE 

6.1. Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. 

6.2. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľný 
a jasný. 

6.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH, 
 sadzba DPH v %, 
 výška DPH v EUR, 
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 navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH. 
6.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. SSkkuuttooččnnoossťť,,  

žžee  nniiee  jjee  zzddaanniitteeľľnnoouu  oossoobboouu  pprree  DDPPHH,,  uucchhááddzzaačč  uuvveeddiiee  vv  ppoonnuukkee.. 
6.5. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, 

ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom.  
 
7.  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV A OBSAH PONUKY 

7.1.   PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA: 
7.1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá 
uchádzač ponuku. 

Uchádzač predloží prílohy v zmysle tejto Výzvy na predloženie ponúk. 
 
▪ Čestné vyhlásenie (príloha č. 6) - uchádzač čestne vyhlási, že:  
- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO (je 
oprávnený dodávať tovar a vykonávať stavebné práce) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,  
Pozn.: Verejný obstarávateľ, resp. splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa preverí vyššie 
uvedené (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii)) z informačných systémov verejnej správy resp. z verejne dostupných registrov. 
- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO (nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,  
- nie je mu známy dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (ak konflikt záujmov podľa § 23 
ZoVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO.  
Pozn.: verejný obstarávateľ a splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa vyhlasujú, že doposiaľ 
nedošlo ku konfliktu záujmov podľa § 23 ZoVO. 
- spĺňa podmienku v zmysle ZoVO týkajúcu sa povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora 
(ak je relevantné), vrátene subdodávateľov (ak je relevantné) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO.  
Pozn.: Verejný obstarávateľ, resp. splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa pred uzavretím 
zmluvy preverí vyššie uvedené povinnosti (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach 
na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).  
- súhlasí s návrhom ZoD v zmysle vzoru (príloha č.4) výzvy na predloženie ponuky a v prípade 
úspešnosti vo verejnom obstarávaní uzavrie s verejným obstarávateľom – objednávateľom ZoD.  
 
▪ Ocenený výkaz výmer (príloha č. 2 - zadanie) 
Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer - Rozpočet (predmetné 
položky), resp. podklady pre realizáciu, odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu 
alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v 
ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.  
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 €) a 
zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer (poradie položiek, vkladanie dodatočných 
položiek a pod.), okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek, v ktorých 
uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu a pod. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie 
uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet. Dôrazne žiadame záujemcov/uchádzačov, aby 
vypĺňali obdŕžanú prílohu č.2 tejto výzvy a nie inú; aby vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami a aby 
nezasahovali do iných buniek (okrem už vyššie uvedeného), čím predídu súčtovým chybám v tejto 
prílohe. Odporúčame uchádzačom, aby elektronicky vyplnili a ocenili obdŕžaný Výkaz Výmer - Rozpočet, 
ktorý tvorí prílohou č.2 tejto výzvy, nakoľko sa pri prenesení položiek do rozpočtových programov (napr. 
Cenkros) môže stať, že uchádzač pozmení predpísanú výmeru / množstvo položky (napr. program 
dopočíta neoprávnené stratné), ocení položky jednotkovými cenami na 3 desatinné miesta, neocení 
položku, vynechá položku, resp. pozmení text položky a pod., čo je neprijateľné.  
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Príloha č. 2b – príloha herných prvkov detského ihriska s technickou špecifikáciou – potrebné 
vyplniť ako povinnú prílohu, preniesť hodnoty do prílohy č. 2 Rozpočet – výkaz výmer. 

 
8.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

8.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 % je kkoonneeččnnáá  nnaavvrrhhoovvaannáá  cceennaa  vvrrááttaannee  
DDPPHH//cceellkkoomm  vv  EEUURR (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) za dodanie celého predmetu zákazky v súlade 
s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

 
9.  LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom.  

9.2. Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 31.12.2020.  
9.3  Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, resp. v prípade 

odôvodnenia aj primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
 
10.  ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

10.1. Nepoužije sa. 
 
11.  OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

11.1.   Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť 
uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiadúcemu otvoreniu a označený požadovanými 
údajmi podľa bodu 11.2. 

11.2.   NA OBÁLKE/OBALE PONUKY MUSIA BYŤ UVEDENÉ NASLEDOVNÉ ÚDAJE: 
11.2.1. adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podľa bodu 13.2. (na obálku uviesť: Mestský úrad 
Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves),  
11.2.2. identifikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania),  
11.2.3. označenie obálky/obalu: „Verejná súťaž - neotvárať!“  
11.2.4. označenie heslom verejnej súťaže: „Detské ihrisko našim najmenším“ – výstavba detského 

ihriska Novoveská Huta 
11.3.   Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady „OBSAH PONUKY“: 

11.3.1. List s identifikačnými údajmi uchádzača (obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania, 
IČO, telefónne číslo a pod.) podpísané oprávnenou osobou uchádzača; v prípade skupiny je 
potrebné uviesť, že ide o skupinu, a zároveň uviesť identifikačné údaje všetkých členov 
skupiny. /podľa Prílohy č.3/ 

11.3.2. Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č.1 + ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č.2 a 2b  
11.3.3. Návrh zmluvy o dielo /príloha č.4/. 
11.3.4. Čestné vyhlásenie uchádzača /príloha č.6/. 
11.3.5. Technické a záručné listy k jednotlivým herným prvkom s uvedením grafického vizuálu 

prvku, materiálovej špecifikácie, rozmerov  
11.3.6. Návody na používanie, údržbu a kontrolu jednotlivých herných prvkov (prevádzkový 

poriadok), certifikáty potvrdzujúce súlad herných prvkov s požiadavkami noriem STN EN 
1176 a STN EN 1177 

 
Prílohy podľa Výzvy na predkladanie ponúk musia byť vyhotovené a predložené v písomnej 
tlačenej forme, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.  
 
 

12.  NÁKLADY NA PONUKU 

12.1.   Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 
13.  LEHOTA A MIESTO PREDKLADANIA PONÚK:  
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13.1. Lehota: do 07.08.2020 do 08:30 hod. 
13.2.  Miesto:  

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu: 
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 
Pri osobnom doručení na adresu:  
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Podateľňa (prízemie, č. dverí 106) alebo 
Oddelenie komunálneho servisu (1. poschodie, č. dverí 214), v pracovných dňoch: stránkové hodiny 
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30 hod (stredu do 16:30, piatok do 14:00). 

13.3.  Forma: Ponuku predkladá spolu v jednej obálke/obale. 
 
14.  ZÁKAZKA VYHRADENÁ PRE CHRÁNENÉ DIELNE ALEBO CHRÁNENÉ PRACOVISKÁ 

14.1 Nie. 
 
15.  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  

15.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk podľa bodu 13.1. výzvy. 

15.2. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 13.1. výzvy. 
Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 13.1. a na adresu podľa bodu 13.2. výzvy. 

 
16.  OTVÁRANIE PONÚK 

16.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.08.2020 o 9:00 hod. 
 Miesto otvárania:  Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 

2. poschodie, malá zasadačka - číslo dverí 304 
16.2.  Účasť na otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou je VEREJNÉ.  
 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie 

ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami 
za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača 
sa preukáže preukazom totožnosti a (úradne overeným) splnomocnením na zastupovanie. 

 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo Výzve 
na predloženie cenovej ponuky alebo náležitosti ponuky. 

 
17.  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK 

17.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po vyhodnotení 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. 

17.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. 
Ostatným neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela 
s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

 
18.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

18.1  Verený obstarávateľ uzavrie verejnú zmluvu na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác - 
Zmluvu o dielo (podľa prílohy č. 4), s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. 

 
19.  TRVANIE 

19.1. Lehota uskutočnenia (tovary a stavebné práce):  do 2 mesiacov od odovzdania staveniska,  
 najneskôr do 31.10.2020 !!! 
19.2. Trvanie zmluvy:  do ukončenia diela 
 
20.  DÔVODY NA ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

20.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
20.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,  
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20.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
20.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 
predloženie cenovej ponuky, 
20.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
21.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

21.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 

21.2. Podmienky financovania:  
21.2.1. Zhotoviteľovi sa neposkytujú preddavky (zálohy).  
21.2.2. Zhotoviteľ má právo a povinnosť vystaviť faktúru za uskutočnené stavebné práce, resp dodané 
tovary po schválení objednávateľom (verejný obstarávateľ v zmysle Zmluvy o dielo /resp. objednávky/) 
a túto doručiť do 14 kalendárnych dní objednávateľovi po riadnom prevzatí predmetu zákazky 
objednávateľom. 
21.2.3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. Faktúra musí obsahovať jednotlivé položky a popis 
jednotlivých prvkov dodávky a ich ceny. Ako prílohu faktúry zhotoviteľ predloží dodací list a preberací 
protokol potvrdené objednávateľom. 
21.2.4. Zhotoviteľ bude povinný predložiť objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach. 
21.2.5. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

21.3. Záručná lehota:  
21.3.1. Zhotoviteľ diela poskytne záruku na uvedené dielo, resp. jeho prvky: 
a)  60 mesiacov na plastové diely  
b) 60 mesiacov záruka na prehnitie drevených častí,  
c) 60 mesiacov na nosné časti konštrukcie, 
d) 60 mesiacov na kovové časti hracích prvkov,  
e) 24 mesiacov na lakované a vrstvené materiály, kĺzačky, pružiny, ložiská a na materiály inde 

nemenované 
f) 60 mesiacov na nerezové konštrukcie 
g) 60 mesiacov na stavebné práce.     

21.4. Výstupná kontrola a inšpekčný certifikát:  
Dodávateľ je povinný zabezpečiť výstupnú kontrolu detského ihriska inšpekčným orgánom typu 
A akreditovaným SNAS (STN EN ISO/IEC 17020) v súlade so zákonom č. 371/2019 Z.z. 
o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Zákazka bude prevzatá od dodávateľa len s platným inšpekčným certifikátom. 

21.5. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:  
21.4.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča a je možná po telefonickej dohode 
s kontaktnými osobami obstarávateľa (uvedené v bode 1.2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky), a to 
najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponúk. 

21.6  Zákazka je financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z poskytnutej dotácie 
Úradu vlády Slovenskej republiky,  v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.   

 
 
 
Naša značka:  OKS / 01 / 2020 
Vybavuje/oddelenie: OKS / T. Hamráček, Ing. Susa 
Spišská Nová Ves, dňa:  27.07.2020 
 

 

 
 

Ing. Pavol Bečarik                                                                                                       
primátor mesta 
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PRÍLOHY 
 

 

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií  
↘ (ako samostatná príloha v „ . x lsx “  súbore) 

 
 

 
Príloha č.2 Neocenený výkaz výmer – Rozpočet stavby celkový  

↘ (ako samostatná príloha v „ . x lsx “  súbore) 
 
Príloha č.2b Neocenený výkaz výmer – Doplnkový rozpočet herných prvkov  

↘ (ako samostatná príloha v „ . x lsx “  súbore) 
 
 

 
Príloha č.3 Identifikačné údaje uchádzača  

↘ (ako samostatná príloha v „ .docx“  súbore) 
 
 

 
Príloha č.4 Návrh Zmluvy o dielo  

↘ (ako samostatná príloha v „ .docx“  súbore) 
 
 
 

Príloha č.5 Projektová dokumentácia  
↘ (ako samostatná príloha v „ .pd f “  súbore) 

 
 
 
Príloha č.6 Čestné vyhlásenie uchádzača  

↘ (ako samostatná príloha v „ .docx“  súbore) 
 

 
 
 

 


