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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 (zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby) 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                     

v znení neskorších predpisov. 

 

1. NÁZOV, ADRESA, KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:     OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 

Sídlo:     Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Starosta obce:    PaedDr. Juraj Hlavatý 

IČO:      00314366 

DIČ:     2020553348 

Telefón:     041 230 40 81 

Fax:     041/43 91 439 

Stránkové hodiny:   prac. dni od 7.00 hod do 14.00 hod 

Kontaktná osoba:    PaedDr. Juraj Hlavatý,   t. č. 0917 942 367   

E-mail: :     starosta@zborovnadbystricou.sk 

viera.valkova@zborovnadbystricou.sk  

 

2. METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že pre spracovanie projektovej 

dokumentácie je nevyhnutná osobná obhliadka miesta a terénu, konzultácia s verejným 

obstarávateľom, ako aj vykonanie geodetického zamerania riešenej plochy a objektov. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

  71300000-1 Inžinierske služby 

 

3. PREDMET ZÁKAZKY 

Názov zákazky: ,,Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka“ 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou  (podľa § 117) 

Miesto dodania predmetu zákazky:  

Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Špecifikácia predmetu zákazky:  
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V rámci projektovej dokumentácie je potrebné riešiť dokumentáciu pre stavebné povolenie.                       

Pre spracovanie dokumentácia je nevyhnutná osobná obhliadka miesta a terénu, vykonanie 

geodetického zamerania riešenej plochy a objektov.  

 

Alexandra Trizuljaka 
SO 01 – Vstup na námestie – chodník, cesta 

SO 02 – Spevnená plocha (v štúdii definované ako bod C námestie Trizuljaka) – tehlová dlažba 

SO 03 – Prístrešky (predajné stánky) 

SO 04 - Detské ihrisko s prvkami  

- Kôň s povozom Calesse 

- Hra FIGURATIVO 

- Hojdačka CANAPONE 

- Visiaca lávka ABIES 

- Hojdačka pružinová COCCODRILO 

- Pieskovisko ABIES s krytom  

- Drevené palisády 

SO 05 – Podstavec na sochu Trizuljaka 

SO 06 – Výtvarné lavičky 

SO 07 – Stojan na bicykle 

SO 08 – Altánok 

SO 09 – Dvojlavičky 

SO 10 – Verejné osvetlenie 

SO 11 – Odpadkové koše 

SO 12 – Plocha červeného asfaltu na kreslenie 

 

Vincenta Hložníka 
SO 13 – Prestrešenie promenády s vitrážami 

SO 14 – Mostík nad suchým potokom 

SO 15 – Drevené mólo infopanel 

SO 16 – Promenáda – Mlat, nábrežná cyklotrasa 

SO 17 – Výtvarný chodník – tehla, peší chodník 

SO 18 - Mozaiková dlažba – kameň pred amfiteáter 

SO 19 – Lavičky s podsvietením 5 ks 

SO 20 – Lavičky v parku 1 ks 

SO 21 – Výtvarná lavička 3 ks 

SO 22 – Stojan na bicykle 2 ks 

SO 23 – Infopanel 3 ks 

SO 24 – Výtvarný hrací prvok ( v štúdii pod číslom 7) 

SO 25 – Osvetlenie 

SO 26 – Detské ihrisko (je existujúce ale treba zmeniť rozmer a presunúť) 
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Projekt pre stavebné povolenie bude riešiť: 

a) Mestský mobiliár 

b) Verejne prístupné detské ihriská 

c) Prístrešky, altánky pre záujmovú činnosť 

d) Obnova a výsadba verejnej zelene – súbor všetkých živých a neživých prvkov na ucelenom 

verejnom priestranstve 

e) Komunikačné a spevnené plochy 

f) Cyklostojany 

g) Verejné osvetlenie v rozsahu projektu 

 

Samotná projektová dokumentácia bude rozdelená na 2 objekty a to: 

- SO Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka 

- SO Oddychová zóna Vincenta Hložníka 

Súčasťou projektu bude aj rozpočet stavby obsahujúci všetky súvisiace náklady so stavbou. 

Oddychová zóna navrhovaná v spracovanej projektovej dokumentácii bude riešiť dva objekty 

Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Oddychová zóna Vincenta Hložníka. Tieto objekty 

v súčasnosti nemajú dostatočné využitie napriek tomu, že sú to verejne prístupné priestranstvá a na 

časti z nich je už vybudovaný Amfiteáter a malé detské ihrisko. V rámci projektu sa vytvorí prepojená 

oddychová zóna, s uplatnením ekologických princípov. 

 

Účel rekonštrukcie: 

- regenerácia vnútroblokových priestorov 

- obnova verejnej zelene 

Materiál: 

Rozľahlá a tiahnuca plocha budúcej oddychovej zóny je rozčlenená na niekoľko častí, ktoré budú 

mať svoje nové využitie ako oddychová zóna s mnohými zákutiami. Neodmysliteľným 

kompozičným zámerom je priestor oživiť umeleckými prvkami, verejne prístupnými ihriskami, 

prístreškami a komponentmi pre záujmovú činnosť detí a mládeže. Zeleň je koncipovaná tak, aby 

koruny vysokých stromov vytvorili  optickú bariéru medzi jednotlivými budovami. Nízka kríková 

zeleň lemuje okraje oddychovej zóny tak aby sa vytvoril pocit  zelenej bariéry. Centrálnym prvkom 

Sadovníckej úpravy je umiestnenie sochy - busty na podstavci,  kde pozadie tvorí hustá kompaktná 

zeleň v líniách 
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Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 8 kusov sád projektovej dokumentácie v origináli a                         

v digitálnej forme na CD do miesta dodania predmetu zákazky. Bližšie informácie týkajúce sa 

predmetu zákazky a obhliadky miesta podáva PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce č. t. 0917 942 367.  

 

4. TYP UZATVÁRANEJ ZMLUVY 

Zmluva o dielo 

 

5. MOŽNOSŤ ROZDELENIA CENOVEJ PONUKY 

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.  

 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Predpokladaná hodnota celej zákazky je 16 400 € bez DPH. V cene je zahrnuté aj dodanie tovaru do miesta 

dodania predmetu zákazky.  

 

7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY  

Cena za predmet zákazky bude uhradená z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a Štátneho rozpočtu SR po schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. 

 

8. PODMIENKY ÚČASTI A OBSAH PONUKY 

Uchádzač musí mať oprávnenie podnikať v oblasti predmetu zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis 

zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo 

výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky). Verejný obstarávateľ 

nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedeného dokladu. 

Cenová ponuka musí obsahovať  

• cenu v eurách bez DPH,  

• cenu v eurách vrátane DPH, 

• informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH 

 

9. LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY  

Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku dodania predmetu zákazky, t.j. 8 kusov sád projektovej 

dokumentácie v originály a v digitálnej forme na CD najneskôr do 09. mája 2017.  
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10. TERMÍN A MIESTO PREDLOŽENIA CENOVEJ PONUKY 

Lehota na predkladanie ponúk:  najneskôr do 27. apríla do 10.00 hod. 

 

Spôsoby doručenia ponúk: 

Poštou alebo osobne  na adresu:   Obec Zborov nad Bystricou 

     Obecný úrad 223 

     023 03 Zborov nad Bystricou  

 

 

Cenové ponuky uchádzači predložia v uzavretých obálkach s označením: ,,Cenová ponuka - 

,,Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka“ – NEOTVÁRAŤ. 

    

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

11. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK 

Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za predmet zákazky. 

 

12. OZNÁMENIE VÝSLEDKU 

Výsledok vyhodnotenia predložených ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom písomne,                         

resp. elektronicky. 

 

 

Dátum odoslania výzvy 5 záujemcom 20.04.2017 

 

 

 

 

 

               PaedDr. Juraj Hlavatý 

                       starosta obce  
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