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Vec:  Výzva na predkladanie cenovej ponuky. 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov Vás vyzývame na predloženie cenovej ponuky s nízkou hodnotou na 
dodávku tovaru.    

                      

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Úradný názov:             Obec OPINÁ, Obecný úrad Opiná č. 54, 04447 Opiná  
Sídlo:              Opiná č. 54,  
    044 47 Kecerovce 
IČO:    00690333 
Kontaktné miesto:   044 47 Opiná č. 54 
Kontaktná osoba:  Imrich Taiš, starosta obce 
Telefón:   055/6990246, 0902770847  
E-mail:               obecopina@centrum.sk  

 
2. Názov predmetu obstarávania:  
                          

„Oddychová zóna pre deti a dospelých v obci Opiná“ 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vybudovanie oddychovej zóny pre deti a dospelých v obci Opiná, vyčistenie parcely 
spojené s odstránením pňov po stromoch, vyplanírovanie časti pozemku určenej pre oddychovú zónu, 
rekonštrukcia prvkov – úprava spojená s obnovením nových náterov, výkopové práce, montáž, osadenie, 
vybudovanie priestorov pre priestor vatry, ohniska a chodníka. Celková cena za predmet zákazky ma 
obsahovať aj náklady spojené s dopravou a inštaláciou na mieste.  
Výzva obsahuje rozpočet na nacenenie :  

a) Stavba chodníka o rozmeroch (šírka 1,5 m, dĺžka 40 m) 
 Okraj chodníka osadený obrubníkom (100cmx20cmx5cm) 

 Podložie chodníka makadam – zhutnenie  
b) Priestor pre založenie vatry o rozmeroch 5m x 5m. 

 Okraj priestoru ohraničený obrubníkom 100 cm x 20 cm x 5 cm 
 Podložie priestoru – makadam – zhutnenie  

c) Priestor pre ohnisko 5m x 5m.  
 Okraj priestoru ohraničený obrubníkmi (100x20x5 cm)  

 Stavba ohniska vo vnútri 130 x 130 cm, výška 50 cm z tehál alebo z kameňa 

 Podložie priestoru makadam – zhutnenie 
d) Vyhotovenie 8 kusov drevených lavičiek z pol guľatiny dubového dreva o rozmeroch lavičky :       

výška 45 cm, šírka 29 cm, dĺžka lavičky 170 cm. Drevnú hmotu dodá obstarávateľ.  
e) Vyhotovenie dvoch kusov drevených stolov z polguľovitého dubového dreva o rozmeroch stola :    

výška 75 cm, šírka 60 cm, dĺžka 170 cm. Drevnú hmotu dodá obstarávateľ. 
f) Prvky oddychovej zóny budú obsahovať :  

 1 kus vežová zostava z drevených hranolov v tvare domčeka so šmýkačkou a schodíkmi 
 Veková kategória 3 – 12 rokov 
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 Dopadová plocha trávnik 
 1 kus vahadlová hojdačka VH 201 D-10 

 Veková kategória 3 – 12 rokov  
 Dopadová plocha trávnik 

 1 kus záhradná drevená hojdačka. 
 Veková kategória od 3 rokov  
 Dopadová plocha trávnik  

 1 kus dvoj hojdačka reťazová. 
 Materiál drevené hranoly.  
 Sedačky plastové.  
 Veková kategória 3 -12 rokov  
 dopadová plocha trávnik 

 1 kus šmýkačka obria Primary 
 Veková kategória 3 – 8 rokov  
 Dopadová plocha trávnik  

 1 kus drevená tabuľa so stojanom a turistická mapa 80 cm x 80 cm x 2,5 cm 

 4 kusy okrasné stromové dreviny  

 1 kus popolnica  
 

 
4. Lehota :   
                    Jún  – August  2020,  
 
5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:    5 640,00  EUR s DPH 
 
6. Obhliadka miesta  plnenia   

a) Záujemcom sa odporúča vykonať  obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili 
rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie kvalifikovanej 
cenovej ponuky tak, zohľadňujúcej celý objem potrebných prác na realizáciu zákazky. Prípadný 
záujem o účasť na obhliadke miesta zákazky je potrebné oznámiť e-mailom na adresu 
obecopina@centrum.sk  v termíne do 11.5.2020, kde bude s uchádzačom dohodnutý individuálny 
termín obhliadky. Telefonicky kontakt : 0902770847 Imrich Taiš (starosta).  
 

7. Požiadavky na cenovú ponuku: 
a) Cenu uveďte  v eurách bez DPH a s DPH. Ak nie ste platcom DPH uveďte to v ponuke. 
b) Navrhovaná  cena by mala zahŕňať všetky Vaše náklady na dodanie materiálu vrátane dopravy na 

miesto dodania.   
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec OPINÁ, Obecný úrad Opiná č. 54 
 
9. Uchádzač v rámci svojej cenovej ponuky predložia: 

Podrobný  opis predmetu zákazky na celý predmet obstarávania 
 
 

10.  Ponuku predložte v lehote do :  15. 05. 2020 do 12,00 hod.  
 
 

Ponuku je možné poslať :  
 
poštou na adresu : Obec OPINÁ, Obecný úrad Opiná č. 54, 044 47 Opiná 

označenie obálky : heslo „Oddychová zóna pre deti a dospelých v obci Opiná“ - neotvárať 

e-mailom : obecopina@centrum.sk   

osobne : počas úradných hodín od 8,00 do 12,00 – OcÚ Opiná  

informácie : 0902 770 847, 055/6990246 
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11. Kritéria na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena za kompletnú dodávku vrátane DPH. 
 
12.  Predmet financovania zákazky :  

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MF SR a vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ 
neposkytne preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia 
objednávateľom.  

13.  Obec Opiná, si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez uvedenia dôvodu. 
  
. 
 
 

 

Imrich  T A I Š                                                                           
starosta obce 

  

 
 
 
Prílohy : Fotografia pozemku pre zrealizovanie oddychovej zóny  
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Príloha č. 1 
 

Fotografia pozemku pre zrealizovanie oddychovej zóny 
 
 
 

 
 
 
 

 


