
VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  
 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov na stavebné práce 

s názvom: 

 

„Vybudovanie detského ihriska pre Park Drieňová na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov a adresa verejného obstarávateľa: MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Zastúpený:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

PhDr. Mária Sedileková; maria.sedilekova@banskastiavnica.sk; 045/6949606 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Dušan Vahlandt; dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 045/6949619, 0918/688855 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

 

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

Číslo účtu: SK5302000000000014525422 

Bankové spojenie: VÚB  a.s.  

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0016 2132 8759 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

  

2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní detského ihriska v Parku Drieňová na 

sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici, parc. č. 5322/1, k. ú. Banská Štiavnica, na základe 

návrhu projektanta Ing. arch. Richarda Murgaša, autorizovaného architekta a Ing. Michaely 

Žákovej, vrátane dodania a montáže herných atrakcií. 

Zámerom projektu je doplnenie funkčne upravených plôch k pobytu v exteriéri v rámci zastavaného 

územia (Park Drieňová). Konkrétne sa jedná o osadenie atraktívneho detského ihriska s hernými 

atrakciami pre deti bez umelo vytvorených vstupných bariér (oplotenie a iné) na novovytvorené 

detské ihrisko. 

Umiestnenie detského ihriska je medzi trafostanicou a obchodným domom, zároveň v náväznosti na 

existujúcu pešiu komunikáciu. Plocha je prirodzeným ťažiskom parkového priestoru s dobrými 

rozhľadovými parametrami. Paralelne s prebiehajúcim peším ťahom je umiestnená lezecká stena, 

ktorá svojou výškou blokuje priamy pohľad na objekt trafostanice a vytvára na ihrisku väčšiu mieru 

súkromia.  

Celková plocha detského ihriska je 254,20 m², plochy jednotlivých zón ihriska: aktívna zóna 52,06 

m², baby zóna 33,30 m², dynamická zóna 78,92 m², šikmé plochy 66,56 m², súčasťou detského 

ihriska je aj horolezecká stena s plochou zastavania 20,84 m² a s objemom 30,40 m³. Realizáciou 

vznikne plocha s detskými atrakciami a poskytne kapacitu pre bezpečnú hru 30 detí.  

V prípade jednotlivých herných zón je ako povrchová úprava navrhovaný bezpečnostný povrch 

z EPDM vo farebnom a tvarovom prevedení podľa projektovej dokumentácie. Liaty povrch je 
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formovaný do priestorových polygónov rešpektujúcich zmenu farebnosti, reaguje tak na mierne 

svažitý terén parku.  

Skladba povrchu bude dodaná ako certifikovaný bezpečnostný povrch pre detské ihriská (napr. 

Proludic). 

Skladba dopadovej plochy ihriska: 

-vrchná vrstva EPDM – nášľapná  10 mm 

-spodná vrstva SBR   25-80 mm (hrúbka v závislosti na bezpečnosti proti pádu – 

spresnenie výrobcom) 

-zhutnená štrkodrť fr. 0-4 mm 30 mm 

-zhutnená štrkodrť fr. 0-30 mm 235 mm 

Spolu  300 mm 

 

Pri detských atrakciách na ihrisku rešpektuje projekt dopadové a bezpečnostné zóny jednotlivých 

herných prvkov výrobcu Proludic (http://www.proludic.com/sk/kontakt/). Jednotlivé tvary 

segmentov plôch ihriska rešpektujú dopadové plochy herných atrakcií.  

Horolezecká/bouldrovacia stena bude vyhotovená ako objemný monolitický železobetónový 

pohľadový prvok so základovou konštrukciou. Na stenách budú na hmoždinkách pripevnené po 

celej výške lezecké úchyty, v projekte vybraté úchyty napr. Proludic. Na zadnej stene (otočenej 

k trafostanici) je stanovená maximálna výška úchytov do 1250 mm vzhľadom na bezpečnosť 

pohybu a rozmer a typ dopadovej plochy.  

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že výber konkrétnej značky v projekte je výberom 

projektanta, ktorý do projektu vsadil moderné a dizajnové prvky podľa vlastného uváženia. 

Verejný obstarávateľ umožňuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. predloženie ekvivalentných 

materiálov a prvkov inej značky plniace rovnaký účel, a s bezpečným umiestnením do 

navrhnutej hernej plochy s mäkkou dopadovou zónou a s dodržaním bezpečnostných 

a dopadových zón jednotlivých prvkov, a pri dodržaní noriem týkajúcich sa realizácie 

detského ihriska uvedených nižšie.  

 

Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch bude prevedené vsakovaním do podložia. 

Stavebný objekt nevyžaduje pripojenie na verejnú vybavenosť územia, a pre výstavbu nie je 

potrebné uvoľniť ani pozemky ani objekty, parcela je pripravená na výstavbu. Na uvedenej parcele 

neboli vykonané žiadne prieskumy. Pokiaľ pri stavbe dôjde k požiadavke na dodatočné vykonanie 

prieskumných prác, je povinný na tieto zhotoviteľ stavby upozorniť objednávateľa. Pre uvedené 

územie existuje geodetické zameranie. 

Stavba bude realizovaná pri dodržaní všetkých platných noriem, zákonov a nariadení týkajúcich sa 

stavieb i zriadenia samotného staveniska, takisto pri dodržaní zákonov týkajúcich sa bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci ako aj ďalších zákonov týkajúcich sa sociálnej a pracovnej oblasti. 

 

Detské ihrisko bude realizované v súlade s normami EN1176 a EN1177 a v súlade s nasledovnými 

predpismi: STN EN 1176 1 až 11 Zariadenia a povrch detských ihrísk, vrátane všeobecných 

požiadaviek a skúšobných metód, špecifických požiadaviek na hojdačky, šmýkačky, lanovky, 

kolotoče, kývavé zariadenia, na úplné uzavretie a priestorové siete, STN EN1177 Povrch ihriska 

tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu, STN EN 16 630 Trvalo zabudované 

vonkajšie fitness zariadenia, STN EN 15 312 Multifunkčné ihriská, STN EN 15 567 Lanové parky, 

STN EN 12 572 Lezecké steny, STN EN 16 899 Zariadenia pre parkour, STN EN 14 974 

Zariadenia pre kolieskové športy, STN EN 14 960 Nafukovacie hracie vybavenie, STN EN 13 814 

Vybavenie zábavných parkov a lunaparkov. 
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Súčasťou cenovej ponuky je aj vyplnenie položiek výkaz výmer (príloha č.2). Dokumentácia 

a vizualizácie ihriska sú uvedené v prílohe č. 4.  

V zmysle projektu je potrebné dodržanie farebného a bezpečnostného prevedenia navrhovaného 

tvaru špeciálnej exteriérovej pružnej podlahy z EPDM. 

 

Rozmery jednotlivých herných prvkov podľa projektu, v rámci ekvivalentnosti sa pripúšťa +/- 10% 

s výnimkou výšky pádu, podmienkou je dodržanie bezpečnostných zón, ktoré sa nebudú prekrývať:  

dĺžka x šírka x výška a výška pádu v metroch 

Závesná hojdačka   4,06 x 3,16 x 2,68  1,55 

Hojdačka pre malé deti  3,42 x 2,13 x 2,2    1,2 

Škriatkov domček   4,0 x 3,5 x 2,25  1,0 

Trampolína na skákanie  1,5 x 1,5 x 0,03  1,0 

Solitérna hojdačka   0,98 x 0,3 x 0,78  0,6 

Hojdačka na prevažovanie  2,63 x 0,3 x 0,85  0,75 

Informačná tabuľa   0,56 x 0,1 x 2,85 

Zvukofón    0,2 x 0,5 x 1,15 

 

 

Miestna ohliadka: Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so 

zodpovedným pracovníkom – Dušanom Vahlandtom, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 

045/6949619, 0918/688855 

 

Termín realizácie / dodania : 1. polrok 2020 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miestom dodania predmetu zákazky je: Park Drieňová, sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica, okres 

Banská Štiavnica, Banskobystrický samosprávny kraj, Stredné Slovensko 

 

4. Zmluva 

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 schválení Žiadosti poskytnutia 

o nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a po schválení 

zaradenia potrebných finančných prostriedkov pre daný projekt do rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica.   

 

5. Financovanie predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 na sumu: 

67 647,- EUR bez DPH 

 

7. Podmienky účasti / obsah ponuky 

 Ponuka musí obsahovať:  
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 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 

zákazky (môžete použiť prílohu č. 1) a vyplnený výkaz výmer (príloha č. 2) 

 

 fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa predmetu zákazky 

- doklad  o oprávnení dodávať službu podľa predmetu zákazky (napr. kópia živnostenského 

oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade s ustanoveniami zákona 

117/2018 Zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov zabezpečíme z dostupných informačných systémov 

 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č.3) 

-  podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

 

 vektorové podklady v DWG z dôvodu overenia umiestnenia jednotlivých prvkov 

a dopadových a bezpečnostných zón jednotlivých prvkov 

 

 úspešný uchádzač predloží technickú dokumentáciu, certifikáty resp. vyhlásenia o zhode 

jednotlivých hracích atrakcií, prehlásenie že všetky herné atrakcie je možné s ohľadom na 

ich bezpečnostné dopadové zóny umiestniť do projektom navrhnutého tvaru pružnej podlahy, 

prehlásenie, že umožní výber vhodnej farebnosti jednotlivých herných atrakcií, technický 

návrh realizácie monolitickej železobetónovej konštrukcie lezeckej steny a technický list 

EPDM povrchu 

 

 

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. 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR  č.18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa bodu č. 2 tejto výzvy. Uchádzačom navrhovaná 

zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené 

s realizáciou predmetu zákazky. 

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná 

zmluvná cena vrátane DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH, upozorní. 

 

9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku prosím zašlite v lehote najneskôr do pondelka 18.11.2019 do 10:00 hod. a to elektronicky 

na e-mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk alebo osobne či poštou v uzavretej 

obálke s označením „Detské ihrisko - Park Drieňová“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, 

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.  

 

Rozhodujúci pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie 

dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 
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10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Splnenie podmienok účasti  bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 

a) predložil neplatné doklady, 

b) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, 

d) nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy 

e) dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).  

 

 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné 

uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách vrátane DPH 

(ak je uchádzač platca DPH).  

 

 

12. Doplňujúce informácie 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše Zmluvu o dielo až po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 medzi Mestom Banská Štiavnica 

a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako poskytovateľom a Občianskym združením Zlatá 

cesta (MAS Zlatá cesta) ako vyhlasovateľom výzvy na podávanie žiadosti o NFP. 

Úspešný uchádzač predloží k podpisu zmluvy certifikáty a vyhlásenia o zhode k všetkým 

požadovaným hracím a informačným prvkom tejto Výzvy a v podmienkach požadované 

prehlásenia a technickú dokumentáciu podľa popisu. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak 

úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať Zmluvu. 

 

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

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici,  dňa:  06.11.2019 

 

 

 

 

 

        .......................................  

                                                                                  Mgr. Nadežda Babiaková         

      primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Návrh ceny - Vybudovanie detského ihriska pre Park Drieňová 

Príloha č. 2: Výkaz výmer 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 4: Dokumentácia, vizualizácie 


