
Výzva na predkladanie ponúk 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 202 110 7308 

www.banskastiavnica.sk 

Zastúpený:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Mgr. Katarína Hulinová, 045/694 96 05, katarina.hulinova@banskastiavnica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Mgr. Henrieta Godová, 045/694 96 55, henrieta.godova@banskastiavnica.sk 

Mgr. Andrea Pauková, 0915 968 412, msbratska@centrum.sk 

 

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

internetovej adrese (URL):  

http://www.banskastiavnica.sk/obcan/transparentne/sutaze.html 

 

Názov predmetu zákazky: 

Nákup, dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihrisko pri MŠ Bratská v Banskej 

Štiavnici v rámci projektu „Spolu na Čistinke“ 

 

Hlavný kód CPV: 

375352009 – Zariadenie ihrísk 

45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

 

Druh zákazky: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

dodávku tovarov vrátane súvisiacich montážnych a stavebných prác. 

 

Stručný opis:  

Predmetom zákazky je nákup, dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihrisko pri 

Materskej škole na ulici Bratská v Banskej Štiavnici v rámci projektu „Spolu na Čistinke“. 

Predmetom zákazky je dodanie hracích prvkov + inštalácia (zemné práce a úprava terénu) + 

porealizačná úprava (konečná úprava okolia osadených hracích prvkov, aby bolo možné 

využívať hracie prvky hneď po inštalácii a úprave) na detské ihrisko na sídlisku Drieňová, 

parc.č. C KN 5316/1 v k.ú. Banská Štiavnica.  

V rámci priestorových možností požaduje verejný obstarávateľ hracie prvky s nasledovnými 

parametrami : 
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Vežová zostava 

Obsahuje min.: 2 x veža (z toho 1 veža so strieškou v tvare "A"), kovové bariéry 

osadené do kovového rámu, šikmý výlez s lanom a s nášľapmi, šikmý lanový výlez,  

2 x rebrík na výstup do každej veže, most s kovovým zábradlím na prechod medzi 

jednotlivými vežami, šmýkačka, kresliaca tabuľa 

Rozmery (d-š-v): od 6,50 m do 7,0 m x od 2,50 m do 3,0 m x od 3,0 m do 3,30 m 

Materiál: kov 100*100 mm (konštrukcia), zinkovanie a prášková vypaľovaná farba  

(povrchová úprava konštrukcie), kvalitný plast (šmýkačka), polypropylén s vnútorným 

oceľovým jadrom (laná) 

Výška pádu: 1 m 

Max. počet užívateľov: 18 

Nosnosť: od 900 kg do 950 kg 

Reťazová dvojhojdačka 

Obsahuje : 1 x sedadlo normál, 1 x baby sedadlo 

Rozmery (d-š-v): od 3,0 m do 3,50 m x od 1,40 m do 1,70 m x od 1,70 m do 2,0 m, 

dĺžka sedadla v oboch variantoch min. 45 cm 

Materiál: kov 100*100 mm (konštrukcia), zinkovanie a prášková vypaľovaná farba   

(povrchová úprava konštrukcie) 

Výška pádu: 1 m 

Max. počet užívateľov: 1 + 1 

Nosnosť: do 55 kg (každá hojdačka) 

 

Hracie prvky musia byť nové, bezúdržbové, certifikované podľa normy STN EN 1176 

Zariadenia a povrchy detských ihrísk a dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch 

ihriska tlmiaci náraz. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

7 680,- € bez DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena (cena celkom) za 

kompletné uskutočnenie predmetu zákazky vyjadrená v eurách (EUR) vrátane DPH. 

 

Dĺžka trvania zákazky:   

Termín dodania, inštalácie a úpravy ihriska: do 31.03.2020 

 

Podmienky účasti: 

- cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať technický popis dodávaných prvkov a ich vizuálne 

zobrazenie 

- cena celkom bude zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, t.j.  

dodanie hracích prvkov + inštalácia (zemné práce a úprava terénu) + porealizačná úprava 

(konečná úprava okolia osadených hracích prvkov, aby bolo možné využívať hracie 

prvky hneď inštalácii a úprave) 



- predloženie minimálne 2 referencí od spoločností / subjektov, ktorým boli podobné, resp. 

rovnaké hracie prvky dodané 

- fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby podľa predmetu 

zákazky 

- v prípade, ak bude cenová ponuka zaslaná e-mail-om, je potrebné aby ponuka obsahovala 

podpis a pečiatku uchádzača 

- čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č.1) – podľa § 32 ods. 

1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je 

povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.  

 

Lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do pondelka 30.09.2019 do 12:00 hod. 

elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.hulinova@banskastiavnica.sk, ponuky možno 

doručiť aj poštou alebo osobne v uzavretej obálke s označením „Ihrisko MŠ Bratská“ na 

adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

 

Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a 

nie dátum odoslania ponuky na poštovú či e-mailovú prepravu. 

 

Termín otvárania ponúk: 

Termín otvárania ponúk: 01.10.2019 o 10:00 hod. (bez účasti uchádzačov) 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2019. 

 

Doplňujúce informácie:  

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej 

ponuky úspešného uchádzača. Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná až po 

podpísaní Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úradom vlády 

Slovenskej republiky a Mestom Banská Štiavnica.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa 

podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich 

predvídať. 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 

vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

     Primátorka mesta  

Prílohy: 

1. Čestné vyhlásenie 
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