
 
 
                                                     
 
 
 

 
Výzva na  predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky 

 
VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU VINBARG  V BARDEJOVE 

 
zákazka 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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 
 

 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
 Názov:                             Mesto Bardejov 

Sídlo:                   Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 
IČO:                   00321842 
DIČ:                   2020622923    

 Štatutárny orgán:            MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 
Bankové spojenie:          Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:                              SK70 0900 0000 0050 5698 5200 
Tel. :                                054/472 2641 , 4862171 

         E - mail :                         mesto@bardejov.sk 
 Kontaktná osoba:           Ing. Mikuláš Serečun,  mikulas.serecun@bardejov.sk  tel. 054 4862171, 0902 935789 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či   poplatkov  na internetovej 
adrese:   http://www.bardejov.sk/zverejnovanie-informacii  

 
2. DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ZVO). 
 

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:     
VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU VINBARG  V BARDEJOVE 
 

4. DRUH ZÁKAZKY:     
Zákazka na dodanie stavebných prác. 
 

5. ZATRIEDENIE ZÁKAZKY PODĽA CPV  :   
Hlavný slovník: 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská, 

 
6. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY: 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 

7. OPIS A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY: 
Stavba je charakterizovaná ako technické stavebné úpravy na existujúcej parkovej a zelenej ploche, nachádzajúcej sa 
na Ul. J. Grešáka, na sídlisku Vinbarg  v Bardejove. Navrhujú sa za účelom doplnenia existujúcej parkovej plochy 
o prevádzku malého detského ihriska podľa súčasných spoločenských potrieb a technických podmienok pre deti 
predškolského veku. Týmito úpravami parkovej plochy s detským ihriskom dosiahneme vylepšenie životných podmienok 
a kultúry obyvateľstva danej mestskej mikrozóny, vylepšenia možnosti športového a oddychového života vo voľnom 
čase, rozvoj pohybových aktivít detí so zvýšením bezpečnosti a ochrany zdravia, detí a mládeže predškolského a 
školského veku a ostatných občanov.  
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Technické úpravy sú charakterizované riešením návrhu vybavenia detského ihriska novými hernými prvkami s povrchom 
detského ihriska z dopadovej plochy, navrhovanej z gumenej dlažby, terénne úpravy okolia detského ihriska s prvkami 
drobnej architektúry na vymedzenej existujúcej zelenej ploche, s racionalizáciou rozmiestnenia herných prvkov detského 
ihriska v danej ploche ihriska. 
Navrhované detské ihrisko pre detí predškolského veku bude vybavené novými bez údržbovými hernými prvkami, ktoré 
sa zabezpečia bezpečnou dopadovou plochou s povrchovou úpravou z gumovej dlažby čiernej farby, hrúbky podľa 
limitovanej výšky voľného pádu u jednotlivých prvkov tak, aby spĺňali všetky potrebné bezpečnostné požiadavky na herné 
segmenty a prvky detského ihriska podľa normy STN EN 1176 a STN EN 1177. 

 Skladba zostáv herných segmentov a prvkov navrhovaného detského ihriska : 
- viacfunkčná vežová celokovová zostava UNIVERSAL 4U125K (veža so strieškou a schodmi, šmýkačka, 

reťazová hojdačka) - prípadne ekvivalent  
- kolotoč na sedenie celokovový KO140K - prípadne ekvivalent  
- dvojhojdačka vahadlová celokovová VH201K  - prípadne ekvivalent  
- hojdačka na pružine s motívom zvieratka (koník) HP010K -  prípadne ekvivalent  

Zariadenia sa inštalujú a kompletujú pomocou kovových žiarivo zinkovaných podstáv do betónových pätiek hl. 
1000mm tak, aby prvky neprichádzalo do styku s povrchom podľa technológie výrobcu a požiadaviek STN EN 1176. 
Osadenie jednotlivých herných segmentov rešpektuje bezpečnostné priestorové parametre v rámci bezpečnostného 
okruhu a aktívnej pohybovej zóny predpokladaných siločiar pohybu detí STN EN 1177 a STN EN 1176. 

 Povrch detského ihriska – dopadové plochy : 
Gumová dlažba dopadových plôch hr.30mm sa uloží do lôžka z drveného kameniva hr. 30-50mm s okrajom 
plastového “neviditeľného“ obrubníka (dĺžka 39m). Pred začatím prác na podklade odstrániť trávnatý porast z plochy 
s ornicou. 

 Skladba konštrukcie povrchu detského ihriska (výška voľného pádu do 1,1m - pre všetky herné prvky - plocha 95,00 
m2):  
 -     gumená dlažba 500x500-30mm (čierna) 
 -     dlažobné lôžko z drveného kameniva fr.2-5mm hr.30-50mm 
 -     podkladná vrstva zo štrkodrvy fr.8-16mm hr.250mm 

Navrhovaná dlažba zabezpečuje HIC-kritickú výšku voľného pádu do 1,1m v zmysle STN EN 1177 a STN EN 1176, 
podľa jednotlivých navrhovaných herných prvkov. Gumená dlažba zabraňuje zraneniu detí pri prípadnom páde z 
herných prvkov, tlmí nárazy a ich povrch je protišmykový. Dlažba bude priepustná voči vode ale odolná voči 
agresívnym látkam a chemikáliám, taktiež voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Dlažbu je možné uložiť na 
pripravené štrkové alebo pieskové podložie spájaním gumovými kolíkmi. Dlažba je certifikovaná podľa ČSN EN 
1177. 

 Terénne úpravy s prvkami drobnej architektúry : 
Okolie detského ihriska v dotyku s multifunkčným ihriskom upraviť terénnymi úpravami so zatrávnením plochy (pl. 
715,0 m2) a vybaviť novými prvkami drobnej architektúry – mestského mobiliáru pre odpočinok doprovodu detí a to 
lavičkou bez  operadla dreveno-kovovej konštrukcie (počet – 2ks) so zabetónovaním do podkladu podľa montážneho 
návodu výrobcu a odpadkovým košom so strieškou drevenokovovej konštrukcie (počet – 1ks) so zabetónovaním do 
podkladu podľa montážneho návodu výrobcu. 

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC : 
Špecifikácia prác je daná výkazom výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Dodávateľ stavebných prác je povinný 
dodržať všetky podmienky stavebného povolenia, a práce realizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.  
Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiacich predpisov týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. V ochranných pásmach podzemných a nadzemných 
inžinierskych sietí je nutné postupovať v zmysle bezpečnostných predpisov a pokynov ich správcov. Stavebné práce sa 
nesmú začať bez vytýčenia podzemných inžinierskych sietí ich správcami a majiteľmi a to polohovo a výškovo 
s viditeľným označením, a počas realizácie sa riadiť ich pokynmi a podmienkami! 
 
V prílohe výzvy je priložený výkaz výmer, výkresová dok. a návrh ZoD. Navrhovanú celkovú cenu uchádzača na predmet 
zákazky tvorí súčet celkových cien všetkých ocenených  položiek podľa priloženej prílohy - výkaz výmer. Ocenený výkaz 
výmer -rozpočet, bude súčasťou ponuky. 
 

8. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je možné dohodnúť v pracovných dňoch od 8,00 hod do 15,00 hod po 
dohode s kontaktnou osobou v bode 1.                                                                                                                                                                         

9. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: 



MIESTO DODANIA:  Stavenisko sa nachádza v intraviláne mesta Bardejov na Ul. J. Grešáka, na sídlisku Vinbarg  v 
Bardejove a priľahlom dopravnom priestore.  

TERMÍN PLNENIA :    do 30.11.2019 
 

10. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 18 997,87 € bez   DPH.    
 
11. PODMIENKY ÚČASTI: 

Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary vedené v predmete tohto 
verejného obstarávania, doklad stačí v kópií  nemusí byť overený. 
 

12. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: 
         12.1.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného  obstarávateľa. Zmluvnú  cenu 

uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená  faktúra 
bude vystavená na základe preberacieho protokolu.  

          12.2.   Splatnosť faktúry je do 30 od doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje 
za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

12.3.     Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
 
13. OBSAH PONUKY: 
 Ponuka musí obsahovať: 

13.1. Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu. 
13.2. Doklady podľa bodu 10 Podmienky účasti. 

 Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné: 
 

Cenová ponuka našej spoločnosti na poskytnutie stavebných prác na dodanie predmetu zákazky s názvom ”VÝSTAVBA 
DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU VINBARG  V BARDEJOVE ”  je  ............,- EUR celkom s DPH. 

 

P. č.  Názov položky 
Cena celkom 

v EUR bez DPH 
DPH (20 %) 

Cena celkom v EUR 
s DPH 

1. 
VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU 
VINBARG  V BARDEJOVE  

   

 
14. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE:  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:   

-   navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
-   výška a sadzba DPH,  
-   navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  
 
15. PREDKLADANIE PONÚK: 

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: mikulas.serecun@bardejov.sk, alebo v listinnej 
podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá 
musí obsahovať nasledujúce údaje: 

- obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 
- názov a sídlo verejného obstarávateľa 
- text: ”SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!”  
- heslo súťaže: „VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA NA SÍDLISKU VINBARG  V BARDEJOVE ” 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk - do 12.8.2019  
 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 

 
16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom 



oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 
 

17. TYP ZMLUVY: 
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo prípadne objednávky uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
18. Informácia o vyhodnotení ponúk Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o 

vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali v listinnej a elektronickej podobe. Verejný 
obstarávate ľ úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonicky ihneď po vyhodnotení. 

 
19. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:    do 30.12.2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 MUDr. Boris HANUŠČAK 
                                                                   primátor mesta  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY:  PD + výkaz výmer 
                 Návrh ZoD 
 
 
 
 
 
 
 


