
 Obec Slovenské Pravno,                                                              
Obecný úrad  Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno, telefón 043/4901218     

e-mail: obecslpravno@gaya.sk web:www.slovenskepravno.sk 

 

 

                                          

                                                 Verejné obstarávanie 

 

       
                                 Výzva predloženie Cenovej ponuky č. 237/1/2018                                  

Zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 

Identifikačné údaje:   

IČO žiadateľa: 

DIČ žiadateľa: 

00316911 

 

2020594994 

 

 

 

1 Verejný obstarávateľ: Obec Slovenské Pravno 

mesto/obec, adresa:           Slovenské Pravno 123, 038 22  

 

2 Organizačná zložka:  

Prednosta/starosta úradu    Eva Pálešová starostka obce 

 

3 Kontaktná osoba:          Eva Pálešová                    0911235685 

                                            Ing, Timková Milena     043/4901218 

(meno, telefón, email)        obecslpravno@gaya.sk 

 

4 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Eva Pálešová 091123568    043/4901218 

                                  obecslpravno@gaya.sk  

 

5 Kontaktná osoba pre obhliadku: :                  Eva Pálešová 091123568    043/4901218 

                                   obecslpravno@gaya.sk  

 

 

 

6 Predmet zákazky: Detské ihrisko 

 

7 Názov zákazky: Verejné detské ihrisko v obci Slovenské Pravno 

 

8 Druh zákazky: 

(tovary/služby/stavebné práce/potraviny): 

Tovary/Stavebné práce 

 

9 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

37535200-9 - zariadenie ihrísk 

45000000-7 – stavebné práce 

 

 



10 Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je: Obnovenie/výstavba detského ihriska  

 

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem  vzťahujúcich sa na 

predmet plnenia v lehote, kvalite a rozsahu podľa dohodnutých 

zmluvných podmienok. Všetky prvky detského ihriska musia spĺňať podmienky certifikácie STN EN 

1176 a STN EN 1177. 

 

OPIS PRVKOV 

 

1.Viacúčelová zostava so šmýkalkou – 1ks 

Viacúčelová zostava so šmýkalkou sa skladá z 3 podestov:  stena s lezeckými úchytmi z HDPE vo 

výške minimálne 1,20 cm, , nerezová šmýkalka s bokmi HDPE vo výške minimálne 1,20 cm , 

zjazdová tyč , jeden podest má polookrúhly nerezový balkónik,  nerezový rebrík - výstup na podest, 

ručkovadlo na lezenie z HDPE s  nerezovými rebrinami vo výške minimálne 1,20 cm,  dvojspádová 

strieška.  

 Základná konštrukcia – drevo štvorvrstvové lepené hranoly o rozmere minimálne 10 x 10 cm, 

impregnované, potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií 

sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy. 

Šmýkalka – nerezová s bokmi HDPE. 

Strieška a bariérky– HDPE. 

Podlaha –  protišmyková. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.  

Rozmery zostavy minimálne: d 6,04 x š 3,33 x v 3,61 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny minimálne: d 8,24 x v 6,34 m 

 

 

2. Športová zostava – 1ks 

Športová zostava pozostáva z nasledujúcich prvkov: min. 1ks lanová stena, min. 1ks lanový rebrík, 

min. 1ks lezecká stena s lezeckými úchytmi, min. 1ks rúčkovadlo s bokmi HDPE a s nerezovými 

rebríkmi., min 1ks šplhacie lano so stupienkami.  

Bezúdržbová konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo o rozmere min. 9 

x 9 cm, na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované 

podstavy. 

Rebriny nerezové. 

Lanové časti s oceľovým jadrom o priemere min.16 mm.  

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky 

Rozmery prvku min. : d 2,20x  š 2,20 x v 2,00 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min. : d 5,74 x š 5,56 m 

 

3.Hojdačka na pružine – 1ks 

Telo hojdačky – HDPE. 

Pružina – oceľová, zabezpečená proti korózii a maľovaná práškovo. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.Rozmery prvku 

min.: d 0,82 x š 0,26 x v 0,67 m 

Rozmery bezpečnostnej zóny min.: d 3,22 x 2,60 m  

 



Povrch detského ihriska – štrk fr. 4-8mm okrúhly dunajský premývaný: 1 komplet pod 

viacúčelovú zostavu so šmýkalkou a športovú zostavu 1kpl 

Bezpečnostný povrch bude zrealizovaný pod prvkom viacúčelová zostava so šmýkalkou a športová 

zostava. 

Na bezpečnostný povrch bude použitý okrúhly premývaný štrk, frakcia 4-8mm podľa normy STN-EN 

1177. 

 

Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska – 1kpl 

Položka rozpočtu: Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska 

bude zahŕňať: 

A, dopravu  prvkov na miesto realizácie detského ihriska 

B, všetky výkopové práce pre kotvenie prvkov, montáž prvkov, samotné kotvenie prvkov, 

betónovanie,  úpravu terénu po realizácií 

C, hĺbenie bezpečnostnej zóny, pre štrk fr. 4-8mm okrúhly dunajský premývaný pod viacúčelovou 

zostavou so šmýkalkou a športovú zostavu,  dodávku a osadenie  betónových obrubníkov do 

betónového lôžka (56ks), betón na obrubníky C12/15, (2m
3
), dodávku a rozprestretie geotextílie 

(90m
2
) a dodávku a rozprestretie okrúhleho premývaného štrku, frakcia 4-8mm, (26t). 

 

11 Predpokladaná hodnota zákazky: 

11 490, 00  EUR bez DPH 

 

Výsledok zadania zákazky: 

12 Zmluva, rámcová zmluva alebo objednávka 

Zmluva o dielo – predloží úspešný uchádzač na výzvu verejného obstarávateľa 

 

13 Ak v zmluve nie je uvedená doba realizácie, uveďte dĺžku jej trvania v týždňoch: 

Minimálne do 6 týždňov od oznámenia výsledku súťaže úspešnému uchádzačovi  

 

14 Požadované obchodné a platobné podmienky: 
Splatnosť faktúry do 14 dní odo dňa jej vystavenia 

 

15 Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 

1.Najnižšia cena s DPH:  

Váha – 50% 

2.Technická a materiálová špecifikácia: 

Váha – 30% 

3. Vizualizácia prvkov a rozmanitosť prvkov: 

Váha – 20%  

 

 

16 Podmienky účasti uchádzačov:  

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov: 

1. kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

2. vypracovaná materiálová a technická špecifikácia a vizualizácie hracích prvkov aj s bezpečnostnými 

zónami  

4.Úspešný uchádzač, ktorý splní všetky podmienky účasti bude vyzvaný, aby do 3 pracovných dní 

pred podpisom zmluvy zo strany Objednávateľa doložil komplet materiály použité na výrobu detského 

ihriska: 

-  vzorku štvorvrstvového lepeného hranolu o rozmere 10x10 cm, potiahnutého zmesou farebného 

gumového granulátu a polyuretánu  

-vzorku oceľovej konštrukcie, o rozmere 9x9 cm, zabezpečenej proti korózii, maľovanej práškovo 



-vzorku použitých lán 

-vzorku použitého materiálu HDPE, HPL 

-fotodokumentáciu osadených herných prvkov s použitím uvedených materiálov v tejto výzve 

 

 

 

17 Spôsob predloženie ponuky: 

elektronickou poštou na adresu: obecslpravno@gaya.sk 

písomne poštou alebo osobne , ponuky musia byť v listinnej forme  v uzavretých obálkach 

s označením  „Verejné detské ihrisko  v obci Slovenské Pravno“  na adresu:  Obecný úrad 

Podateľňa ,  Slovenské Pravno 123, 038 22 

  

Lehota na predkladanie ponúk : do 01.10.2018 do 12,00 hod.  

 

 

18 Obsah ponuky: 

1. základné identifikačné údaje uchádzača 

2. všetky doklady požadované verejným obstarávateľom 

3. návrh na plnenie kritérií  

4. vypracovaná materiálová a technická špecifikácia a vizualizácie hracích prvkov aj s bezpečnostnými 

zónami 

 

 

V Slovenskom Pravne dňa 17.09.2018                              

  

                                                                                                      Eva Pálešová  

                                                                                                      starostka obce 


