
Výzva na predkladanie ponúk 

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 
7 ods. 1) písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov.  
Názov organizácie: Obec Dobrá Voda 
Sídlo organizácie: Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda 
Identifikačné číslo: 00312380 
Webové sídlo: http://www.obecdobravoda.eu/sk/ 
 
Kontaktná adresa pre verejné obstarávanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava 
Tel: 0903731202 
E-mail: info@ledas.sk 
 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 

internetovej adrese (URL): http://www.obecdobravoda.eu/sk/downloads/verejne-obstaravanie/ 

 
2. PREDMET ZÁKAZKY 

 
Názov: „Výstavba detského ihriska“ 
 

Hlavný kód CPV:   

37535200-9 – Zariadenia ihrísk,  
37535230-8 – Ihriskové kolotoče,  
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 
 

Druh zákazky:  Dodanie tovaru a poskytnutie služby  
 
Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa pre vybavenia detského ihriska (exteriér) s montážou 
a dovozom daného tovaru. 
 
1 ks vežová zostava: 

 
 
Nosná konštrukcia vežovej zostavy má byť z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorý je 
proti korózii ošetrený povrchovou úpravou zinkovaním.  
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Tieto konštrukcie budú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované 
zinkovaním alebo vypaľovanou farbou podľa odtieňa. 
 
Šmýkačka vyrobená z trojvrstvového laminátu. Čelo šmýkačky, nášľapy atď. vyrobené z vysoko 
kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, čelo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou 
farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a 
nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami).  
Podesta vyrobená  z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie alebo na prianie 
zákazníka z HDPE.  
Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 
 

Veková kategória:   3 - 14 rokov  
maximálny priestor   8 m x  4,5 m 
rozmer zariadenia d. š. v.:  min. 3,5 m x 1,10 m x 3,0 m a max. 4 m x 1,30 m x 3,5 m 
Výška voľného pádu:   max. 1 m  
Dopadová plocha:    podľa normy EN 1177 
Max. počet užívateľov:   5 
 

1 ks Street workoutová zostava: pozostáva z rúčkovadla, rebríka, bradla, lavice šikmej, hrazdy. 

 

 

Nosná konštrukcia workoutovej zostavy vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 x 4 
mm), ktorá má byť proti korózii ošetrená povrchovou úpravou - zinkovaním  a vypaľovanou farbou 
podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie budú kotvené v betónových pätiek.  
Všetky ďalšie kovové prvky napr.: madlá, bradlá, atď. sú tiež upravované zinkovaním a vypaľovanou 
farbou Všetky dosky lavíc a stúpačiek sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, 
celofarebný polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnou proti UV žiareniu a 
hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečné zranenie ostrými 
úlomkami). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 
 
Veková kategória:   od 15 rokov  
maximálny priestor   9 m x  7,5 m 
rozmer zariadenia d. š. v.:  min. 3,0 m x 2,5 m x 2,30 m a max. 3,5 m x 3,0 m x 3,0 m 
Výška voľného pádu:   max. 1,5 m  
Max. počet užívateľov:   5 
Dopadová plocha:    EN 1177 podľa normy CSN EN 16630 

 
 

 
 
1 ks Preliezky: celokovová preliezka pozostáva z dvoch preliezacích tunelov a jedného lanového tunela. 



 

 

Nosná konštrukcia vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou 
zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou. 
Konštrukcie budú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované 
zinkovaním alebo vypaľovanou farbou. 
Plastové časti – vyrobené z HDPE, polyamid 
Lanový tunel bude vyrobený z 16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a je 
spojovaný plastovými spojmi.  
Preliezacie tunely vyrobené z laminátu, ktorý je UV stabilný a vyznačuje sa vysokou farebnou 
stálosťou.  
Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový. 
 
Veková kategória:   3 - 12 rokov  
maximálny priestor   7 m x  4,5 m 
rozmer zariadenia d. š. v.:  min. 3,0 m x 0,7 m x 1 m a max. 3,5 m x 1 m x 1,5 m 
Výška voľného pádu:   max. 1 m  
Max. počet užívateľov:   3 
Dopadová plocha:    podľa normy EN 1177 

 

1 ks Kolotoč: celokovová preliezka pozostáva z dvoch preliezacích tunelov a jedného lanového tunela. 

 

 

 

Kolotoč  - zvarený z oceľových trubiek a profilu štvorcového prierezu, ktoré budú proti korózii 
ošetrené povrchovou úpravou zinkovaním. 
Konštrukcie budú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky budú upravované 
zinkovaním alebo vypaľovanou farbou.  
Otočný stred a sedačky  kolotoča sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE  
Podesta bude vyrobená z protišmykového plechu.  
Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo nerezový. 
 
Veková kategória:   3 - 8 rokov  
maximálny priestor   6 m x  6 m 
rozmer zariadenia d. š. v.:  min. 1,1 m x 1,3 m x 0.5 m a max. 2,00 m x 1,5 m x 1,0 m 
Výška voľného pádu:   max. 0,7 m  
Max. počet užívateľov:   5 
Dopadová plocha:    podľa normy EN 1177 

 



Miesto dodania predmetu zákazky: 

katastrálne územie Dobrá Voda 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 10.591,00  EUR bez DPH 

Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ust. § 5 
zákona o verejnom obstarávaní. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke. 

Spôsob určenia ceny:  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená 
v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách. 

Stanovenie ceny: 

Názov zariadenia počet  

Cena tovaru 
s dovozom a 

montážou  
( EUR bez DPH) DPH 

Cena tovaru 
s dovozom a montážou 

(bez DPH) 

Vežová zostava 1 ks       

Street workoutová zostava 1 ks       

Preliezky 1 ks       

Kolotoč 1 ks       

SPOLU     

 

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy. 

Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.  

Trvanie zmluvy: 

Obdobie: 60 dní od účinnosti zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

Typ zmluvy: 
 
Zmluva o dielo 
 
Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a dotácie zo štátneho rozpočtu SR 
prostredníctvom kapitoly Úradu vlády SR podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
524/2010 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR v znení neskorších predpisov  

Financovanie predmetu zákazky bude po ukončení prác. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia 
verejnému obstarávateľovi. 

Variantné riešenie: Nie. 



Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky sa nevyžaduje.   
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.  

Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.  
 
 
3. 
PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Obsah ponuky:  

1. Ponukový list – príloha č. 1 tohto listu 
Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby 
oprávnenej konať za uchádzača. 
 

2. Originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie realizovať danú zákazku  
 

3. Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2 výzvy) 
 

4. Technická špecifikácia tovaru v zmysle opisu (príloha č. 3 výzvy) 
 
Predloženie ponuky:  

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuka a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné 
rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku. 

Lehota na predkladanie ponúk:  09.11.2018 do 09:00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom (info@ledas.sk) , alebo v uzavretom označenom obale 
osobne alebo  prostredníctvom poštovej zásielky na kontaktnú adresu verejného obstarávateľ (LEDAS s.r.o., 
Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava) a to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu, tak ako je uvedené vyššie.  

Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:  
1. Adresa miesta predkladania ponúk 
2. Adresa uchádzača 
3. Označenie „súťaž - neotvárať“ 

4. Označenie heslom súťaže: „Výstavba detského ihriska“ 

Lehota otvárania ponúk:  09.11.2018 o 09:30 hod. v prieslotoroch spol. LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 
01 Trnava. 

Náklady na ponuku:  
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  
 
Lehota viazanosti ponúk: 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2018. 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.  
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%. 

Po vyhodnotení Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk. 



Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých 
uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky. 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy. 
b) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. 
c) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať 
finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s 
požiadavkami verejného obstarávateľa.  
d) 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne. 
e) 
Verejný obstarávateľ požaduje aby  všetky detské prvky boli certifikované podľa platných noriem. 
f) 
Verejný obstarávateľ požaduje na všetky kovové, resp. nerezové prvky, časti z HDPE plastu záruka min. 10 
rokov. 
pozn.  Verený obstarávateľ obrázky  uvedené v opise uvádza  len ako  vzor, pričom uchádzač môže predložiť 
ekvivalent. 
g) 
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 
h) 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
 
 

 S pozdravom 

 

 

       René Blanárik, starosta obce 

 

 

 

V Dobrej Vode, dňa 31.10.2018 


