
Mesto Vrbové 

Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno: Mesto Vrbové 

Sídlo: Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

Štatutárny zástupca: Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta 

IČO: 00313190 

DIČ: 2020531040 

Tel.č.: +421 915 769 375 

E-mail: vystavba1@vrbove.sk 

Webové sídlo: https://www.vrbove.sk/ 

Osoba zodpovedná za VO: Ing. Ivana Karabčíková, RRA THP 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://www.vrbove.sk/verejne-obstaravanie/ 

 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Detské ihrisko v meste Vrbové 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
 

     Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v meste Vrbové. 

 

Základné technické parametre:  

   Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania 

detského herného ihriska v podmienkach dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti musí 

byť samotný priestor navrhnutý a realizovaný bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU 

a SR, platným bezpečnostným normám, ktoré súvisia s prevádzkou a údržbou takýchto 

zariadení, predovšetkým EN/STN EN 1176, EN/STN EN 1177, Zákon o obecnom ohrození, 

Zákon o ochrane spotrebiteľa a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte 

ochrany zdravia a bezpečnosti detí. 

     Výrobky/prvky musia mať platný certifikát na bezpečnosť a kvalitu pre štáty EÚ. Herné 

zostavy/prvky musia byť bezúdržbové a musia byť riadne označené podľa platných noriem 

STN EN 1176 a STN EN 1177. Označenie herného zariadenia je povinné pri každom výrobku.  

 

Podrobný opis:  
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Prvky/vybavenie detského ihriska: 

 

 Kovová hojdačka s dvomi zavesenými sedadlami, z toho jedno sedadlo s opierkou  pre     

            menšie deti, 1 ks 

 Kovová prevažovacia hojdačka, pre dve osoby,1 ks 

 Hraciu vežu so  šmýkavkou, vežou, s tunelom medzi nimi, 1 ks 

 Kovový kolotoč na sedenie, s priemerom do 2 m,  1 ks 

 Pružinová detská hojdačka v motívom motorky,  1 ks 

 Pružinová  detská dvojhojdačka, s uchýtkami v motíve zvieratiek, 1 ks 

 Oplotenie detského ihriska 

 Dopadová plocha 75 m2 

 

 

Bližší popis prvkov/vybavenia je uvedený v priloženej Špecifikácií zákazky. 

 

 

Ďalšie podmienky: 

    Hracie zostavy detského ihriska musia byť nové, nie repasované a musia spĺňať podmienky 

platnej legislatívy. Osadenie, resp. kotvenie herných zostáv detského ihriska bude riešené v 

zmysle technických požiadaviek a kotevného plánu výrobcu herných zostáv. Technologický 

postup osadenia hracích zostáv detského ihriska ako aj požiadavky na stavebné úpravy pre 

osadenie, postavenie a umiestnenie musia byť zrealizované v zmysle platnej legislatívy. Po 

osadení jednotlivých herných zostáv detského ihriska je potrebné zostavu označiť čitateľne a 

na viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle platnej legislatívy (druh 

materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a pod.). 

 

Súčasťou predmetu zákazky musí byť aj nasledovné: 

- dopadové plochy podľa platných bezpečnostných noriem 

- doprava predmetu zákazky na miesto plnenia zákazky 

- osadenie hracích prvkov/zostáv detského ihriska, 

- montáž  hracích prvkov/zostáv/kompletizácia detského ihriska 

- protokolárne odovzdanie, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie, 

- vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu prevádzku. 

 

 

     Obhliadku verejný obstarávateľ odporúča, ale neorganizuje, v prípade záujmu sa záujemca 

nahlási k obhliadke na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. Obhliadka je v plnom 

rozsahu na vlastné náklady záujemcu. 

 

     „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program „Podpora 

rozvoja športu na rok 2019““ 

 

5. Nomenklatúra/ Klasifikácia CVP 
 

CPV - spoločný slovník obstarávania: 

45000000-7 Stavebné práce 

37535200-9 Zariadenie ihrísk 
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6. Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky 
k. ú. Vrbové, parcela č. parc.č. 2037/2 CKN 

 

 

7.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
20 230,50 Eur bez DPH 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH, t.j. ponuková cena v € vrátane DPH resp. konečná cena pre neplatcov 

DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. 

 

 

9. Termín realizácie zákazky: 
10 týždňov od uzavretia zmluvy 

 

 

10. Podmienky účasti: 
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) uvedený v prílohe tejto výzvy 

podpísaný zodpovednou osobou uchádzača; 

- Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra), postačuje neoverená fotokópia resp. 

naskenovaný doklad alebo doklad vytlačený z internetu; 

- Vyjadrenie o zhode prvkov v súlade s normami EN1176 a EN1177 (splnenie tech. parametrov) 

 
 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
 

 13.03.2020 do 12:00 

Zasielanie e-mailom: 

verejneobstaravanie.rrathp@gmail.com 
 

 

 

12. Termín otvárania ponúk: 
  

13.03.2020 o 14:00 
 

Otváranie ponúk je neverejné  

 

13. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
➢ Návrh na plnenie kritérií 

➢ Špecifikácia- Detské ihrisko- Vrbové 

 



Mesto Vrbové 

Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

 

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
 

 

     Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak 

doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude 

spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú 

vyhodnocované.  

     Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na 

doručenie ponúk. 

    Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 

uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 

akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 

súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. Proti 

rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe zadávania 

zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nie 

je možné podať námietky. 

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k 

uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s 

uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 

 

Vo Vrbovom, 03.03.2020 

 

 

 

            

                                                                 Ing. Ivana Karabčíková 

 


