
Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

Prieskum trhových cien - detské ihrisko Materská škola Kysak

Ihrisko pre Materskú školu:

1. zostava: Lanová pyramída
- veková kategória: 3 – 14 rokov
- rozmer zariadenia: 2,5 x 3,8m
- materiál - nerezový nosný stĺp
- laná s kovovým jadrom obalené polyamidom
- výška voľného pádu:  - max. 1,0 m
- dopadová plocha:  max. 7 m

2. zostava: Vežová zostava
- veková kategória: 2 – 14 rokov
- prevedenie: - dvojveža so strechou, šmýkačka, rebrina, lezecká stena, hrazdy 
- pôdorys zariadenia: max. 5 x 6 m
- materiál: nerezová konštrukcia, HDPE bočnice, HPL strecha, laná s kovovým jadrom
  obalené polyamidom, nerezový spojovací materiál, protišmykové HDPE podlahy
- výška voľného pádu: max. 1 m
- dopadová plocha: max. 9 x 8 m

Cenová ponuka musí obsahovať pre každú zostavu samostatne:
 1. cenu s DPH zostavy
 2. cenu s DPH montáže so stavebnými prácami

Zostavy musia byť certifikované podľa EN 1176:2009 Štátnou skúšobňou/autorizovaným úradom.

Prieskum trhu č. 

Názov: Obec Kysak
Sídlo: Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce
IČO: 00324400
DIČ: 2021244841
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Košice
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001

Kontakt:
Web stránka:  www.kysak.sk
email: starosta@kysak.sk
tel: +421 55 7290 591
mobil: +421 905 837 036

1. 	Identifikácia verejného obstarávateľa:

2. 	Predmet zákazy:

3. 	Opis predmetu zákazky:

4. 	Lehota na predkladanie ponúk:

5. Miesto predkladania ponúk:

a) 	Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
b) 	Pri doručení e-mailom ponuku doručte na adresu: podatelna@kysak.sk
c) 	Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: Obec Kysak, Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak

N	ajvyhodnejšia cenová ponuka v EUR s DPH z hľadiska technických paramerov, ceny a dodacích podmienok
  

02.03.2022

144 2022

Vykonaný prieskum nie je prieskumom trhu podľa zákona o VO. Slúži ako nevyhnutná podpora pre prvotné 
posúdenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov stanovených v rozpočte projektu. 

Prieskum sa spravidla realizuje prostredníctvom získania  / identifikácie aspoň 3 ponúk od potenciálnych 
dodávateľov na predmet zákazky tovaru, práce alebo služby s cíeľorn zistenia aktuálnych cenových úrovní. 

/

7. Kritéria na vyhodnotenie ponuky

a) Lehota na predkladanie návrhov:
b) Ponuku prosíme predložiť poštou, osobne, e-mailom v uvedenom termíne
c) 	Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená

č.s.: 61 2022/

bežne dostupná

Bez zverejnenia - stavebné práce -  limit do 15.000 €



N	ajvyhodnejšia cenová ponuka v EUR s DPH z hľadiska technických paramerov, ceny a dodacích podmienok
  

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Zmluva o dielo

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru a uskutočnenia stavebných prác

Ihrisko pred MŠ Kysak

9. Lehota realizácie
do 31.3.2022

Poskytovateľ je oprávnený v prípade, že na úrovni žiadateľa nie je možné získať/identifikovať minimálne 3 cenové 
ponuky, akceptovať aj nižší počet ponúk, napr. ak predmet prieskumu má jedinečný charakter alebo existuje iba 
obmedzený počet dodávateľov, Žiadateľ objektívne zdôvodní nižší ako požadovaný počet získaných / 
identifikovaných cenových ponúk od potenciálnych dodávateľov v časti "Zdôvodnenie výberu", uvedením 
rozhodujúcich skutočností (je potrebné brať do úvahy vnútorný trh EÚ, neilen SR). 

Obec Kysak si vyhradzuje právo neprijať ktorýkoľvek predložený návrh bez udania dôvodu.

Ing. Ľubomír Krajňák 
Starosta obce

18.02.2022V Kysaku, dňa:


