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VEC: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce  pod 

názvom: „Detské ihrisko v obci Žabokreky nad Nitrou“ 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu 

verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 

predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk. 
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Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:    Obec Žabokreky nad Nitrou  

Sídlo:    Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 

IČO:    00311375 

Zastúpený:    Cyril Cabadaj, starosta obce  

Telefón:   0903 725 051, 038 5421 122 

Email:    cyril.cabadaj@zabokrekynadnitrou.sk 

2. Názov predmetu obstarávania: 

„Detské ihrisko v obci Žabokreky nad Nitrou“ 

 

3. Slovník spoločného obstarávania:  

37535100-8 – Hojdačky ,  

37535200-9 - Zariadenie ihrísk 

 

4. Opis predmetu obstarávania: 

Verejný obstarávateľ obstaráva dodávateľa na dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky detského 

ihriska ako bezpečného a vhodného priestoru pre rodiny s deťmi.  

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv.  

Navrhované prvky a zostavy musia byť certifikované 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. 

Navrhované herné prvky majú byť určené pre deti rôznych vekových kategórií.   

 

Požadované hracie prvky detského ihriska  

- päťvežová  herná zostava  

- lanová pyramída  

- oceľová lavička – 2 ks  

 

Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do 

dopadovej plochy – horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej 

hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej 

plochy. 

mailto:cyril.cabadaj@zabokrekynadnitrou.sk
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Dodávateľ herných prvkov je povinný priložiť návod na inštalovanie zariadenia , na jeho 

odbornú montáž, postavenie a umiestnenie v zmysle STN EN 1176 -1 čl. 6.1. 

Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť, čitateľne a na 

viditeľnom mieste, pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1 č.7  

(druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne) 

Herné prvky sú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie resp. kotvenie jednotlivých herných 

prvkov je riešené osadením do betónových základov v zmysle kotevného plánu výrobcu 

herných prvkov.  

Zemné práce 

Zemné práce tvorí odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú plochu 

detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie. 

Vyťažená zemina bude odvezená na skládku do 20 km. 

 

Minimálne požiadavky na hrací prvok: Päťvežová herná zostava  

- Visiaca dvojhojdačka 

- Dve šmýkačky  

- Dva tunely  

- Dva balančné mostíky  

- Lezecká stena  

- Rebríky 

 

Materiálová skladba:  

- Stojky zostavy – oceľový jakel 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele  

- Všetky oceľové časti by mali byť ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT 

- Šmýkačky by mali byť vyrobené z viacvrstvového sklolaminátu 

- Strechy HDPE plast o hrúbke minimálne 19 mm 

- Zábradlie by malo byť vyrobené z kvalitného HDPE o hrúbke minimálne 19 mm  

- Laná musia byť oceľové skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho oceľového 

lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 18 mm  

- Certifikované sedáky s hliníkovou výstužou 2x KLASIK  

 

Orientačná rozmerová špecifikácia: 

- Rozmery prvku -  7,5x9,8 m  

- Maximálna výška dopadu - 1m 

- Minimálna potrebná plocha  - 11x11,8m 

- Veková kategória 3 až 14 rokov 

 

Certifikácia: 

- Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 

- Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 
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Príklad požadovanej päťvežovej hernej zostavy: 

 

 

 
 

 

 

Minimálne požiadavky na lanovú pyramídu  

 

Materiálová skladba: 

- Všetky oceľové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT 

- Laná oceľové skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho oceľového lana, ktoré je 

v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 18 mm  

 

Orientačná rozmerová špecifikácia: 

- Rozmery prvku -  ø 4,7 m; v. 3,2 m  

- Maximálna výška dopadu - 1m 

- Minimálna potrebná plocha  - ø 7,7 m 

- Veková kategória 3 až 14 rokov 

 

Certifikácia: 

- Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 

- Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 

 

 

 

 

 



Verejný obstarávateľ: 
Obec Žabokreky nad Nitrou 

    Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 

    IČO: 00311375 

5 
 

Príklad požadovanej lanovej pyramídy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimálne požiadavky na oceľovú lavičku -2ks 

 

Materiálová skladba: 

- Všetky oceľové časti musia byť ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT 

 

Orientačná rozmerová špecifikácia 

- Rozmery prvku  1,5 x 0,65 m  

- Maximálna výška dopadu: 0,5m 

 

Certifikácia:  

- Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 

- Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 

 

Príklad požadovanej oceľovej lavičky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verejný obstarávateľ: 
Obec Žabokreky nad Nitrou 

    Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 

    IČO: 00311375 

6 
 

Pokiaľ je v opise použitý názov konkrétneho výrobku alebo výrobcu, uchádzač môže oceniť 

ekvivalent. 

Všetky skrutky musia byť zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi, 

Všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne 

opracovanými zvarmi. 

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a spôsobilý na daný predmet obstarávania. 

Dodávateľ zabezpečí dopravu na miesto plnenia, montáž a osadenie hracích prvkov.  

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami 

overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie 

ponuky. Termín obhliadky je možné si dohodnúť kontaktovaním starostu obce Žabokreky 

nad Nitrou. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta poskytovania služby obstarávania idú na ťarchu uchádzača.  

Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. Uchádzač môže predložiť aj viacero riešení. 

Požadovaná záruka: 60 mesiacov. 

 

5. Cena: 

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 

 ako cena celkom bez DPH  

 výška a sadzba DPH  

 cena celkom vrátane PDH (Príloha č. 1) 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí 

zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   16 988,60 bez DPH,  (20 386,32  s DPH ) 

 

7. Rozdelenie predmetu:  NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  ANO, pripúšťa sa v zmysle bodu 4. tejto výzvy 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

. Požadovaná doba dodania predmetu zákazky je najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo 

 

10. Lehota viazanosti ponúk: do 07.10.2019 

 

11. Miesto dodania predmetu zákazky:  

  obec  Žabokreky nad Nitrou  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 

 ponuky na daný predmet zákazky sa predkladajú osobnou alebo poštou v uzavretej obálke,  

 lehota na predkladanie ponúk je do 16.09.2019 do 13:00 hod. 
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 v prípade osobného doručenia je potrebné uzavretú obálku s cenovou ponukou odovzdať 

zamestnancovi obecného úradu,  

 V prípade doručenia poštou musí byť cenová ponuka v stanovenej lehote doručená na 

adresu: Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, 

 Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie 

je možné predložené ponuky odvolať, ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. 

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená.  

       Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je 

možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk: 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v mene EUR: obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ !“ s heslom obstarávania 

„DETSKÉ IHRISKO“  ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

  

13. Cenová ponuka musí obsahovať: 

13.1 DOKLAD O OPRÁVNENÍ DODÁVAŤ TOVAR ALEBO STAVEBNÉ PRÁCE, 

ktorá je predmetom tejto zákazky (obchodný register, živnostenský register) – originál alebo 

overená kópia 

13.2 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  (Príloha č. 1) – originál podpísaný štatutárnym 

orgánom 

   13.3      VÝKAZ - VÝMER – musí obsahovať všetky práce a materiál, použitý k realizácii 

diela podľa požiadaviek objednávateľa (Príloha č. 3) 

 

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena diela v EUR s DPH  

 

15. Otváranie ponúk: 

Otváranie ponúk na daný predmet zákazky sa uskutoční dňa: 16.09.2019 o 16:30 hod. na 

Obecnom úrade Žabokreky nad Nitrou v kancelárií starostu obce. 

 

16. Podmienky financovania:  

Obstarávateľ neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní.  

 

17. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo 

 

18. Doplňujúce informácie: 

 

1) Ak sú niekde v podkladoch uvedené požiadavky, alebo odkazy na obchodné firmy, názvy alebo 

mená a priezviská, špecifické označenia výrobkov a služieb, ktoré platia pre určitého 

podnikateľa resp. jeho organizačnú zložku za príznačné, patenty na vynálezy, úžitkové vzory, 

priemyselné vzory, ochranné známky alebo označenia pôvodu, nejedná sa o preferovanie či 



Verejný obstarávateľ: 
Obec Žabokreky nad Nitrou 

    Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 

    IČO: 00311375 

8 
 

zámerné zvýhodnenie týchto a diskriminácia ostatných. Uchádzač môže ponúknuť použitie i 

iných, kvalitatívne a technicky rovnakých riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími 

parametrami. 

2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote  do 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal. 

3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok, že splnil všetky podmienky 

účasti podľa bodu 13. Tejto výzvy. 

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

 nebude predložená ani jedna ponuka 

5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní  

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 

7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných 

prostriedkov rozpočtom obstarávateľa. 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 06.09.2019 

 

 

 

 

                                                                                  Cyril Cabadaj, v.r. 

                                                                                     Starosta obce 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 – Výkaz - výmer 
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