
Obec Abrahám, Obecný úrad Abrahám 52, 925 45 Abrahám 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: 

„Výstavba detského ihriska v obci“  - Abrahám. 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ §7 ods.1 písm. b): Obec Abrahám 
Sídlo:       Obecný úrad Abrahám 52, 925 45 Abrahám 
Štatutárny zástupca:     Ing. Igor Németh, starosta 
IČO:       00305855 
DIČ:       2021006614 
Tel.:       0317857220 
Mobil:      0917906153 
e-mail:      urad@abraham.sk 
webové sídlo:      www.abraham.sk  
Osoba poverená VO: Ing. Július Kelemen 
Kontakt: KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, 9270 1 Šaľa 
Tel., email: 0905607388, koodis.sala@koodis.sk  

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 
poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https: www.abraham.sk/ výzvy, 
https://www.sport.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=podpora-rozvoja-sportu-2019 
 
3. Názov predmetu zákazky: 
„Výstavba detského ihriska v obci“  - Abrahám. 
 
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska osadením herných prvkov podľa 
špecifikácie. Presná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy. Pokiaľ 
v špecifikácii bude uvedené obchodné meno, alebo výrobca zariadenia môže uchádzač predložiť 
adekvátny ekvivalentný výrobok (ekvivalent musí byť rozmerovo zhodný so špecifikovaným 
prvkom, materiál vyhotovenia musí byť zhodný, resp. vyššej kvality, než je uvedené 
v špecifikácii).  
Popis jednotlivých prvkov:  
1. Hojdačka na pružine – PES ( v.p. do 1m, celokovový/HDPE) 
2. Kolotoč na sedenie s vnútorným sedením (priemer 1,8 m, v.p. do 1 m celokovový) 
3. Lanová pyramída 3m (6 napínacích zámkov, výška 3m v.p. do 1m) 
4. Reťazová hojdačka 302K (2x sed. Normál, 1x sed. Hniezdo, v.p. do 1m, celokovová) 
Súčasťou zákazky – cenovej ponuky musí byť okrem ceny dodávky herných prvkov i cena za 
montáž jednotlivých prvkov, ktorá obsahuje: výkopové práce pre kotvenie prvku, betonáž 
základov, osadenie - montáž a ukotvenie prvkov do zrealizovaných základov, odvoz vykopanej 
zeminy do vzdialenosti 1 km a úprava okolia základu. 
     
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
7 444,67 EUR. 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. 
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Obec Abrahám, Obecný úrad Abrahám 52, 925 45 Abrahám 
 
7. Dĺžka trvania zákazky: 
60 pracovných dní od odovzdania staveniska. 
 
8. Podmienky účasti: 
1. Identifikačné údaje uchádzača. 
2. Cenová ponuka s ocenením jednotlivých položiek podľa špecifikácie.  
2. Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary 
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania (stačí fotokópia). 
3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla. 
4. Podpísaný návrh zmluvy s doplnením identifikačných údajov a ponukovej ceny. 
 
9. Pokyny na zostavenie ponuky: 
1. Ponuka ako i rozpočet musia byť opatrené pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby za 
uchádzača a musí obsahovať cenu za celý rozsah predmetu, t.j. sumár všetkých položiek podľa 
špecifikácie. Jednotková cena musí byť na dve desatinné miesta, cena bez DPH a cena celkom 
spolu s DPH. 
3. Ponuku je potrebné doručiť v printovej podobe v zalepenej obálke označenej: Neotvárať, 
Cenová ponuka  „Výstavba detského ihriska v obci“  - Abrahám  poštou, kuriérom alebo osobne 
na adresu: KOODIS spol. s r.o. P. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, alebo zaslať vo formáte pdf. 
s pečiatkou a podpisom na emailovú adresu: koodis.sala@koodis.sk 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je potrebné doručiť do 13,00 hod dňa 25.11.2019. 
 
11. Termín otvárania ponúk: 
Dátum a čas otvárania ponúk: 26.11.2019 o 8,00 hod. v kancelárii spol. KOODIS spol. s r.o., P. 
Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa. 
 
12. Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ceny v 
ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky. Všetky 
náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez 
akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek 
dôvodu neuzavrie zmluvu v lehote 10 dní od obdržania výzvy na riadnu súčinnosť pre 
uzatvorenie zmluvy, požiada verejný obstarávateľ o riadnu súčinnosť k uzatvoreniu zmluvy 
uchádzača umiestneného na druhom mieste. Výsledkom postupu zadávania  zákazky 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 bude uzavretie ZoD s tým uchádzačom, ktorý 
predloží najnižšiu cenovú ponuku vrátane DPH, t.j. s úspešným uchádzačom.  
 
13. Vypracoval: 
Ing. Július Kelemen, osoba poverená VO 
 
V Abraháme, dňa 13.11.2019 

 Schválil: Ing. Igor Németh  
   starosta  

 
Príloha č.1: Špecifikácia 
Príloha č.2: Návrh zmluvy o dielo 
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