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Výzva na predkladanie ponúk 

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“) 

 
 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Obec Častá 
Adresa:  Hlavná 168, 900 89  Častá 
IČO:  00304701 
Kontaktné miesto:  Obec Častá, Hlavná 168, 900 89  Častá 
Kontaktná osoba:  Ing. Mária Garajová – starostka obce 
Telefón:  +421 915 794 095 
Elektronická pošta:  starostka@casta.sk 
Internetová adresa:  https://www.casta.sk/ 
Kontaktná osoba:      Ing. Martina Lauková 
Telefón:                     +421 914330555 
E-mail:                       laukova.scholaris@gmail.com 

 
 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 
Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 

II. OPIS 
Názov zákazky: Rozvoj športu v obci Častá_ Výstavba detských ihrísk 

a nákup športovej výbavy 
Druh zákazky:   

37535200-9 - Zariadenie ihrísk 

Hlavné miesto realizácie:  Obec Častá - parcela číslo 18/2 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je rozdelený na dve časti a to: 

1. Časť predmetu zákazky:   
- Povrch detského ihriska 
- Domček na preliezanie 
- Herná sada  (herná zostava, húpadlo na pružine motorka, húpadlo na pružine 

kvetinka, húpadlo na pružine mačka) 
- Drevené oplotenie s bránkou 

2. Časť predmetu zákazky: 
- Kriketová loptička – 10 ks 
- Florbalová súprava – 2 sady 
- Stolnotenisový stôl – 2 ks 
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- Méty vytyčovacie štvorcové s prelisom – 1 ks 
- Modicinálna lopta – 2 ks 
 

 

Spolufinancovaného z rozpočtových prostriedkov obce a Úradom vlády Slovenskej republiky 
– na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018. Doba realizácie predmetu 
zákazky:  3 mesiace 

 

III. PODMIENKY ÚČASTI 
Uchádzač predloží vyplnený ,,Návrh na plnenie súťažných kritérií“ v zmysle Prílohy č. 1 
a č. 2 tejto Výzvy. 
 
Verejný obstarávateľ odporúča pre časť 1 obhliadku na mieste realizácie predmetného 
diela. Prosím Vás  termín obhliadky si treba vopred dohodnúť telefonicky 033/649 54 27 
priamo na obci. Obhliadku je možné osobne si nahlásiť v termíne od 27.7.2018 do 
13.8.2018. 
 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, 
v súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný 
výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, 
priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže 
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade predloženia 
ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu 
tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom. 

V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na 
udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo 
záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo 
záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, 
stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo 
konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje. 

IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:  
Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 13.08.2018  



      OBEC ČASTÁ 
       HLAVNÁ 168, 90089 ČASTÁ 

 
 

 

Čas:  14:00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, uvedenú v bode IV. a v súlade s 
bodom III tejto Výzvy,: 

a) elektronicky na e-mailovú adresu: laukova.scholaris@gmail.com, alebo 
b) prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo 
c) osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 12 mesiacov od uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk 

V. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY:  
Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo len na jednotlivé časti 
a to na celú časť 1 alebo na celú časť 2 predmetu zákazky. 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za časť 1 predmetu zákazky 
vrátane DPH a najnižšia celková cena za časť 2 predmetu zákazky vrátane DPH 

VII. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH SPOLU ZA ČASŤ 1: 11 563,00 EUR 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH SPOLU ZA ČASŤ 2: 786, 00 EUR 

 
VIII. OBSAH PONUKY 
Ponuka, predložená uchádzačom, musí obsahovať: 

1. Vyplnené a ocenené podklady v zmysle bodu III. tejto výzvy – pre časť 1 aj pre časť 2  
2. Podrobná technická špecifikácia ponúkanej časti – pre časť 1 aj pre časť 2  
3. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 

stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických 
osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač 
predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného 
obstarávateľa– pre časť 1 aj pre časť 2 

4. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. – pre časť 1 aj pre časť 2 

5. Kópia dokladu preukazujúca splnenie STN noriem ktorými sa zabezpečí priemerná 
úroveň bezpečnosti pri hraní a eliminuje sa čo najviac rizík, ktoré dieťa 
pravdepodobne nevie predvídať.- platí len pre časť 1 

 

IX.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
1. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka zaslaná zo strany verejného 

obstarávateľa. Termín plnenia: do 3 mesiacov od vystavenia objednávky. 
Proces verejného obstarávania podlieha podmienkam kontroly a schvaľovaniu 
poskytovateľom dotácie. 
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2. Objednávka zo strany verejného obstarávateľa bude zaslaná víťaznému uchádzačovi 
až po vydaní správy z kontroly a po podpise zmluvy o poskytnutie dotácie v programe 
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“ .  

3. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je 
splnená podmienka k zaslaniu objednávky zo strany verejného obstarávateľa. 
Z uvedeného dôvodu k plneniu predmetného obstarávania nebude môcť dôjsť.  
 

 

X. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
Dátum vyhotovenia výzvy: 17.06.2018 
 

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Martina Lauková, 
laukova.scholaris@gmail.com,  tel: 0914330555 
 
Obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní 
primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ 
neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali 
alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. 
nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo 
verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo 
nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou 
 
 
Prílohy:  
 Príloha 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 Príloha 2 Minimálne požadované parametre 
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Príloha č. 1:  

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Časť 1 

Predmet zákazky: 

Rozvoj športu v obci Častá_ Výstavba detských ihrísk  

Verejný obstarávateľ: 

Obec Častá 

Kontaktné miesto: 

Hlavná 168, 90089 Častá 

V cene musia byť zahrnuté okrem ceny položiek aj ich zmontovanie, výkopové práce, 
betónovanie základov a doprava. 

P.č. Názov Cena spolu bez 
DPH 

Cena spolu s 
DPH  

1. Povrch detského ihriska (pryžová/gumenná 
dlažba, dovoz, lepenie) – 10 x 10,5 m 

  

2. Domček na preliezanie + pryžová dlažba 6x3 
m (dovoz, lepenie, inštalácia na mieste) 

  

3. Vybavenie detského ihriska (herná zostava, 
húpadlo na pružine motorka, húpadlo na 
pružine kvetinka, húpadlo na pružine mačka) 
dovoz a inštalácia na mieste 

  

4. Drevené oplotenie s bránkou dovoz 
a inštalácia na mieste 

  

Cena celkom bez DPH  

Cena celkom s DPH  

 

V prípade že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní 

Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
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Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Časť 2 

Predmet zákazky: 

Rozvoj športu v obci Častá_ Nákup športovej výbavy  

Verejný obstarávateľ: 

Obec Častá 

Kontaktné miesto: 

Hlavná 168, 90089 Častá 

 

P.č. Názov počet Jednotková cena 
bez DPH 

Cena spolu s DPH  

1. Kriketová loptička 10 ks   

2. Florbalová súprava 2 sady   

3. Stolnotenisový stôl 2 ks   

4. Méty vytyčovacie štvorcové s 
prelisom 

1 ks   

5. Medicinálna lopta 2 ks   

Cena spolu bez DPH  

Cena spolu s DPH  

 

V prípade že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní 

Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
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Príloha č. 2:  

Minimálne požadované parametre pre časť 1. 

Na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov musí byť požitý kvalitný materiál, čo 
garantuje vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú prevádzkovú funkčnosť.   

Inštalácia zariadení bude realizovaná dodávateľom podľa platných bezpečnostných noriem 
vzťahujúcich sa k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Montáž 
uskutoční špeciálne zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za 
bezpečnú montáž a prevenciu proti vzniku javových skutočnosti vzniknutých neodborne 
riešenou montážou, prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov 
plynúcich z neodborne zabezpečenej realizácie. 

Realizácia musí byť bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou  EU a SR - platným 
bezpečnostným normám, ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, 
predovšetkým EN/STN EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom ohrození, Zákon 
o ochrane spotrebiteľa a riešenie zodpovedností za prevádzku zariadení v kontexte ochrany 
zdravia a bezpečnosti detí. 

Herné prvky musia byť kotvené do zeme stojkami na pätkách zabetónovanými dobetónových 
pätiek. Súčasťou dodávky s montážou je aj výkop jám pre kotviace prvky, ukotvenie a 
betónovanie prvkov. 
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Povrch detského ihriska (pryžová/gumenná dlažba, dovoz, lepenie) – 10 x 10,5 m 

 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Domček na preliezanie + pryžová/gumenná dlažba 6x3 m (dovoz, lepenie, inštalácia na mieste) 

1x drevená konštrukcia – hranoly 

2x lavičky 

1kpl strecha s lezeckými úchytmi 

Rozmer: 3x 1,5 m 

 

 

Ilustračný obrázok 

 

Vybavenie detského ihriska (herná zostava, húpadlo na pružine motorka, húpadlo na pružine 
kvetinka, húpadlo na pružine mačka) 
dovoz a inštalácia na mieste 

Herná zostava : 

1x vláčik s lavicami 

1x nezastrešený vagón s lavicami 

Rozmer: 1,1 x 4,3 m 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Húpadlo na pružine motorka:  

1x telo húpadla 

4x madlá 

1x oceľová pružina 

Výška pádu: do 1m 

Ilustračný obrázok 

 

Húpadlo na pružine kvetinka: 

1x telo húpadla 

1x kovové madlo 

1x oceľová pružina 

Výška pádu: do 1m 

Ilustračný obrázok 

 

  

Húpadlo na pružine mačka:  

1x telo húpadla 

4x madlá 

1x oceľová pružina 

Výška pádu: do 1m 

Ilustračný obrázok 
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Drevené oplotenie s bránkou dovoz a inštalácia na mieste – 80 cm vrátane 1 ks bránky: 

- 1x drevená konštrukcia – hranoly priečky 
- 1x kovová bránka 

Výška zábradlia: 0,80 m 

Rozmer 1 pola: 2m 

Ukotvenie do zeme 

 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Ilustračný obrázok bez oplotenia 
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Minimálne požadované parametre pre časť 2. 

Požadovaná min. 24 mesačná záruka na celú časť 2. 

Názov položky Minimálne požadované parametre 
Ponuka uchádzača – prosíme 
doplniť 

Kriketová loptička  

Atletická pomôcka na tréning hodu 
do diaľky. Priemer: 63 mm 
Materiál: mäkčený plast 
Hmotnosť: 90 g 
Farba: červená 

 

Florbalová súprava  

Sada obsahuje: 
12 ks hokejok vyrobených zo 
sklolaminátu, tvrdosť 30 mm, 
dĺžka shaftu 75 cm, omotávka: - 
protišmyková. Hmotnosť hokejky 
210 g. 10 ks - loptičiek, priemer 
loptičky 72 mm, váha 23 g. 
 

 

Stolnotenisový stôl  

interiérový stolnotenisový stôl, 
hrúbka dosky 16 mm 
oceľová rúrková konštrukcia s 
priemerom 25 mm 
hracia doska spevnená oceľovým 
profilom 20 x 30 mm, štyri 76 mm 
kolieska, z toho dve aretovateľné 
automatický sklápací mechanizmus 
rozmery po rozložení 274 x 152,5 
x 76 cm 
hmotnosť 83 kg 
farba zelená alebo modrá  

 

Méty vytyčovacie 
štvorcové s prelisom 

Súprava vytyčovacích štvorcových 
mét s prelisom na vloženie tyčky a 
so stojanom na jednoduché 
uskladnenie a prenášanie. 
Rozmery: 6 x 18 cm 
Počet: 24 ks + stojan 
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Výzva na predkladanie ponúk 

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“) 

 
 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Obec Častá 
Adresa:  Hlavná 168, 900 89  Častá 
IČO:  00304701 
Kontaktné miesto:  Obec Častá, Hlavná 168, 900 89  Častá 
Kontaktná osoba:  Ing. Mária Garajová – starostka obce 
Telefón:  +421 915 794 095 
Elektronická pošta:  starostka@casta.sk 
Internetová adresa:  https://www.casta.sk/ 
Kontaktná osoba:      Ing. Martina Lauková 
Telefón:                     +421 914330555 
E-mail:                       laukova.scholaris@gmail.com 

 
 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 
Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 

II. OPIS 
Názov zákazky: Rozvoj športu v obci Častá_ Výstavba detských ihrísk 

a nákup športovej výbavy 
Druh zákazky:   

37535200-9 - Zariadenie ihrísk 

Hlavné miesto realizácie:  Obec Častá - parcela číslo 18/2 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je rozdelený na dve časti a to: 

1. Časť predmetu zákazky:   
- Povrch detského ihriska 
- Domček na preliezanie 
- Herná sada  (herná zostava, húpadlo na pružine motorka, húpadlo na pružine 

kvetinka, húpadlo na pružine mačka) 
- Drevené oplotenie s bránkou 

2. Časť predmetu zákazky: 
- Kriketová loptička – 10 ks 
- Florbalová súprava – 2 sady 
- Stolnotenisový stôl – 2 ks 
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- Méty vytyčovacie štvorcové s prelisom – 1 ks 
- Modicinálna lopta – 2 ks 
 

 

Spolufinancovaného z rozpočtových prostriedkov obce a Úradom vlády Slovenskej republiky 
– na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018. Doba realizácie predmetu 
zákazky:  3 mesiace 

 

III. PODMIENKY ÚČASTI 
Uchádzač predloží vyplnený ,,Návrh na plnenie súťažných kritérií“ v zmysle Prílohy č. 1 
a č. 2 tejto Výzvy. 
 
Verejný obstarávateľ odporúča pre časť 1 obhliadku na mieste realizácie predmetného 
diela. Prosím Vás  termín obhliadky si treba vopred dohodnúť telefonicky 033/649 54 27 
priamo na obci. Obhliadku je možné osobne si nahlásiť v termíne od 27.7.2018 do 
13.8.2018. 
 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, 
v súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný 
výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, 
priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže 
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade predloženia 
ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu 
tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom. 

V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na 
udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo 
záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo 
záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, 
stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo 
konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje. 

IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:  
Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 13.08.2018  
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Čas:  14:00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, uvedenú v bode IV. a v súlade s 
bodom III tejto Výzvy,: 

a) elektronicky na e-mailovú adresu: laukova.scholaris@gmail.com, alebo 
b) prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo 
c) osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 12 mesiacov od uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk 

V. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY:  
Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo len na jednotlivé časti 
a to na celú časť 1 alebo na celú časť 2 predmetu zákazky. 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za časť 1 predmetu zákazky 
vrátane DPH a najnižšia celková cena za časť 2 predmetu zákazky vrátane DPH 

VII. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH SPOLU ZA ČASŤ 1: 11 563,00 EUR 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH SPOLU ZA ČASŤ 2: 786, 00 EUR 

 
VIII. OBSAH PONUKY 
Ponuka, predložená uchádzačom, musí obsahovať: 

1. Vyplnené a ocenené podklady v zmysle bodu III. tejto výzvy – pre časť 1 aj pre časť 2  
2. Podrobná technická špecifikácia ponúkanej časti – pre časť 1 aj pre časť 2  
3. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 

stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických 
osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač 
predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného 
obstarávateľa– pre časť 1 aj pre časť 2 

4. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. – pre časť 1 aj pre časť 2 

5. Kópia dokladu preukazujúca splnenie STN noriem ktorými sa zabezpečí priemerná 
úroveň bezpečnosti pri hraní a eliminuje sa čo najviac rizík, ktoré dieťa 
pravdepodobne nevie predvídať.- platí len pre časť 1 

 

IX.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
1. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka zaslaná zo strany verejného 

obstarávateľa. Termín plnenia: do 3 mesiacov od vystavenia objednávky. 
Proces verejného obstarávania podlieha podmienkam kontroly a schvaľovaniu 
poskytovateľom dotácie. 
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2. Objednávka zo strany verejného obstarávateľa bude zaslaná víťaznému uchádzačovi 
až po vydaní správy z kontroly a po podpise zmluvy o poskytnutie dotácie v programe 
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“ .  

3. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je 
splnená podmienka k zaslaniu objednávky zo strany verejného obstarávateľa. 
Z uvedeného dôvodu k plneniu predmetného obstarávania nebude môcť dôjsť.  
 

 

X. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
Dátum vyhotovenia výzvy: 17.06.2018 
 

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Martina Lauková, 
laukova.scholaris@gmail.com,  tel: 0914330555 
 
Obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní 
primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ 
neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali 
alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. 
nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo 
verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo 
nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou 
 
 
Prílohy:  
 Príloha 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 Príloha 2 Minimálne požadované parametre 
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Príloha č. 1:  

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Časť 1 

Predmet zákazky: 

Rozvoj športu v obci Častá_ Výstavba detských ihrísk  

Verejný obstarávateľ: 

Obec Častá 

Kontaktné miesto: 

Hlavná 168, 90089 Častá 

V cene musia byť zahrnuté okrem ceny položiek aj ich zmontovanie, výkopové práce, 
betónovanie základov a doprava. 

P.č. Názov Cena spolu bez 
DPH 

Cena spolu s 
DPH  

1. Povrch detského ihriska (pryžová/gumenná 
dlažba, dovoz, lepenie) – 10 x 10,5 m 

  

2. Domček na preliezanie + pryžová dlažba 6x3 
m (dovoz, lepenie, inštalácia na mieste) 

  

3. Vybavenie detského ihriska (herná zostava, 
húpadlo na pružine motorka, húpadlo na 
pružine kvetinka, húpadlo na pružine mačka) 
dovoz a inštalácia na mieste 

  

4. Drevené oplotenie s bránkou dovoz 
a inštalácia na mieste 

  

Cena celkom bez DPH  

Cena celkom s DPH  

 

V prípade že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní 

Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
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Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Časť 2 

Predmet zákazky: 

Rozvoj športu v obci Častá_ Nákup športovej výbavy  

Verejný obstarávateľ: 

Obec Častá 

Kontaktné miesto: 

Hlavná 168, 90089 Častá 

 

P.č. Názov počet Jednotková cena 
bez DPH 

Cena spolu s DPH  

1. Kriketová loptička 10 ks   

2. Florbalová súprava 2 sady   

3. Stolnotenisový stôl 2 ks   

4. Méty vytyčovacie štvorcové s 
prelisom 

1 ks   

5. Medicinálna lopta 2 ks   

Cena spolu bez DPH  

Cena spolu s DPH  

 

V prípade že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní 

Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
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Príloha č. 2:  

Minimálne požadované parametre pre časť 1. 

Na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov musí byť požitý kvalitný materiál, čo 
garantuje vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú prevádzkovú funkčnosť.   

Inštalácia zariadení bude realizovaná dodávateľom podľa platných bezpečnostných noriem 
vzťahujúcich sa k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Montáž 
uskutoční špeciálne zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za 
bezpečnú montáž a prevenciu proti vzniku javových skutočnosti vzniknutých neodborne 
riešenou montážou, prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov 
plynúcich z neodborne zabezpečenej realizácie. 

Realizácia musí byť bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou  EU a SR - platným 
bezpečnostným normám, ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, 
predovšetkým EN/STN EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom ohrození, Zákon 
o ochrane spotrebiteľa a riešenie zodpovedností za prevádzku zariadení v kontexte ochrany 
zdravia a bezpečnosti detí. 

Herné prvky musia byť kotvené do zeme stojkami na pätkách zabetónovanými dobetónových 
pätiek. Súčasťou dodávky s montážou je aj výkop jám pre kotviace prvky, ukotvenie a 
betónovanie prvkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      OBEC ČASTÁ 
       HLAVNÁ 168, 90089 ČASTÁ 

 
 

 

 

Povrch detského ihriska (pryžová/gumenná dlažba, dovoz, lepenie) – 10 x 10,5 m 

 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Domček na preliezanie + pryžová/gumenná dlažba 6x3 m (dovoz, lepenie, inštalácia na mieste) 

1x drevená konštrukcia – hranoly 

2x lavičky 

1kpl strecha s lezeckými úchytmi 

Rozmer: 3x 1,5 m 

 

 

Ilustračný obrázok 

 

Vybavenie detského ihriska (herná zostava, húpadlo na pružine motorka, húpadlo na pružine 
kvetinka, húpadlo na pružine mačka) 
dovoz a inštalácia na mieste 

Herná zostava : 

1x vláčik s lavicami 

1x nezastrešený vagón s lavicami 

Rozmer: 1,1 x 4,3 m 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Húpadlo na pružine motorka:  

1x telo húpadla 

4x madlá 

1x oceľová pružina 

Výška pádu: do 1m 

Ilustračný obrázok 

 

Húpadlo na pružine kvetinka: 

1x telo húpadla 

1x kovové madlo 

1x oceľová pružina 

Výška pádu: do 1m 

Ilustračný obrázok 

 

  

Húpadlo na pružine mačka:  

1x telo húpadla 

4x madlá 

1x oceľová pružina 

Výška pádu: do 1m 

Ilustračný obrázok 
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Drevené oplotenie s bránkou dovoz a inštalácia na mieste – 80 cm vrátane 1 ks bránky: 

- 1x drevená konštrukcia – hranoly priečky 
- 1x kovová bránka 

Výška zábradlia: 0,80 m 

Rozmer 1 pola: 2m 

Ukotvenie do zeme 

 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Ilustračný obrázok bez oplotenia 
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Minimálne požadované parametre pre časť 2. 

Požadovaná min. 24 mesačná záruka na celú časť 2. 

Názov položky Minimálne požadované parametre 
Ponuka uchádzača – prosíme 
doplniť 

Kriketová loptička  

Atletická pomôcka na tréning hodu 
do diaľky. Priemer: 63 mm 
Materiál: mäkčený plast 
Hmotnosť: 90 g 
Farba: červená 

 

Florbalová súprava  

Sada obsahuje: 
12 ks hokejok vyrobených zo 
sklolaminátu, tvrdosť 30 mm, 
dĺžka shaftu 75 cm, omotávka: - 
protišmyková. Hmotnosť hokejky 
210 g. 10 ks - loptičiek, priemer 
loptičky 72 mm, váha 23 g. 
 

 

Stolnotenisový stôl  

interiérový stolnotenisový stôl, 
hrúbka dosky 16 mm 
oceľová rúrková konštrukcia s 
priemerom 25 mm 
hracia doska spevnená oceľovým 
profilom 20 x 30 mm, štyri 76 mm 
kolieska, z toho dve aretovateľné 
automatický sklápací mechanizmus 
rozmery po rozložení 274 x 152,5 
x 76 cm 
hmotnosť 83 kg 
farba zelená alebo modrá  

 

Méty vytyčovacie 
štvorcové s prelisom 

Súprava vytyčovacích štvorcových 
mét s prelisom na vloženie tyčky a 
so stojanom na jednoduché 
uskladnenie a prenášanie. 
Rozmery: 6 x 18 cm 
Počet: 24 ks + stojan 
 

 

 

 


