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Výzva na predkladanie ponúk 
 
 

Mesto Nová Dubnica ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b)  a § 117  zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vás žiada o predloženie cenovej ponuky.  

  

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Nová Dubnica 

Sídlo: Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Marušinec – primátor mesta 

IČO: 00317586 

DIČ: 2020610955 

Mobil: 0918323276 (Mgr. Bašná – odd. ŽP) 

e-mail: basna@novadubnica.sk 

webové sídlo: www.novadubnica.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
... 

 

3. Názov predmetu zákazky: 

Revitalizácia detského ihriska v Sade Duklianskych hrdinov 

 
4.   Stručný opis predmetu zákazky a  špecifikácia minimálne požadovaných 
technických štandardov: 
  

Predmetom zákazky je  doplnenie existujúceho detského ihriska  v Sade 

Duklianskych hrdinov v Novej Dubnici tromi  novými detskými prvkami: 
 

Prvok č. 1:   Herná zostava – pozostáva z dvoch veží spojených lanovou lávkou (veže môžu 

byť aj bez striešky) s výškou podesty (podlahy veže) minimálne 1,5 m  a jednej veže bez 

striešky (tzv. hradby)  s výškou podesty do 1 m, spojenej s jednou z veží rebríkom. Je 

prípustný aj iný variant spojenia – visutým mostíkom, tunelom, lanovou lávkou a pod. Nižší 

počet veží v zostave ako tri nie je prípustný! 

Veže s výškou podesty  minimálne 1,5 m  vybavené spolu 1 ks šplhacou sieťou, 1ks 

povrazovým rebríkom a 1 ks oblúkovým rebríkom.  

Hradby - čiže veža bez striešky  s výškou dopadu do 1 m, vybavená 1 ks laminátovou  

šmýkačkou a 1 ks oblúkovým rebríkom. 

Obstarávateľ pripúšťa namiesto oblúkových rebríkov ako ekvivalent  horolezeckú stienku, 

rebrík alebo schodíky. 

Požadovaný materiál: kovová konštrukcia z galvanizovaných oceľových alebo hliníkových 

profilov, upravených pieskovaním a vypaľovanou práškovou farbou Komaxit, spojovací 

materiál pozinkovaný alebo nerezový, laminátová alebo nerezová šmýkačka, plastové časti 

z HDPE materiálu s UV filtrom, oceľové laná obalené v polypropyléne, spojené plastovými 

krytkami. Kotvenie betónovaním a oceľovými pätkami.   

Rozmery zostavy: minimálna dĺžka 5,5 m, minimálna šírka 3,5 m.  
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Drevené časti zostavy nie sú prípustné. 

Príklad zostavy, zodpovedajúcej minimálnym technickým požiadavkám: 

http://www.floraservisgroup.sk/produkt/flora-60/1439/ 

 

Prvok č. 2: Visutá hojdačka Hniezdo MINI – sedadlo Hniezdo s priemerom min. 1 m, 

zavesené na dvoch kovových stĺpoch, s výškou pádu do 1m. Požadovaný materiál: 

galvanizované oceľové stĺpy upravené pieskovaním a vypaľovanou práškovou farbou 

Komaxit, sedadlo z farebného lanového kruhu polstrovaného vrátane kovových reťazí, závesy 

ložiskové, bezúdržbové v sústružených masívnych puzdrách, spojovací materiál pozinkovaný 

alebo nerezový, kotvenie betónovaním. 

 

Prvok č. 3:  Pružinová hojdačka koník – telo húpadla z HDPE plastového materiálu s UV 

filtrom, s 4 ks madlami na ruky a nohy a oceľovou pružinou, kotvenie oceľovými pätkami, 

spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový, galvanizovaná oceľová pružina upravená 

pieskovaním a vypaľovanou práškovou farbou Komaxit. 

 

Dodanie hracích prvkov, uvedených vyššie, požadujeme vrátane súvisiacich stavebných 

prác:  

1. výkopové práce, betonáž, montáž a osadenie hernej zostavy 

2. výkopové práce, betonáž, montáž a osadenie  hojdačky Hniezdo MINI 

3. výkopové práce, betonáž, montáž a osadenie pružinovej hojdačky 

4. stavebný, spojovací  a iný pomocný materiál 

5. doprava tovaru a montérov 

6. úprava povrchu detského ihriska – výkop dopadovej plochy pod hernú zostavu podľa 

STN EN 1177, odvoz výkopovej zeminy 

7. dodanie bezpečnostného povrchu podľa STN EN 1177 

 

5.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
11.771,60 € 

 
6.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miesto realizácie diela je detské ihrisko v Sade Duklianskych hrdinov 77, Nová Dubnica  

(pozemok parc. č. 1188 KN C  k. ú. Nová Dubnica, ktorý je vo vlastníctve verejného 

obstarávateľa).Úspešný uchádzač sa zaväzuje dodať dielo vrátane montáže a osadenia 

bezpečnostného povrchu do 10 týždňov odo dňa doručenia právoplatne podpísanej Zmluvy 

o dielo. 

 

7.   Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky je financovaný z dotácie ÚV SR z programu: Podpora rozvoja športu na rok 

2019, podprogram 2 so zameraním na výstavbu detských ihrísk a z vlastných finančných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 
8.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH (alebo celková cena pri neplatcoch DPH) 

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky 

v EUR s DPH. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný 

uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ 

uzatvorí zmluvný vzťah. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu 

o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

http://www.floraservisgroup.sk/produkt/flora-60/1439/
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9.    Lehota na predkladanie ponúk, spôsob predkladania ponúk: 
Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne (na podateľňu Mestského úradu)  v zalepenej 

obálke s označením „Súťaž detské ihrisko - neotvárať“ v termíne do 20.3.2020 do 10:00 h na 

adresu:  Mesto Nová Dubnica, MsÚ 

   Trenčianska 45/41 

   018 51 Nová Dubnica 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria. 

Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania 

ponuky na poštovú prepravu ani doručenie ponuky mailom.  

 

10.   Pokyny na zostavenie ponuky, podmienky účasti: 
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:  

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 tejto výzvy v jednom vyhotovení, 

podpísanom uchádzačom. 

2. Technické listy ponúkaných produktov, z ktorých bude zrejmé, z akých materiálov sú 

ponúkané prvky zhotovené, z akých dielov  sa hracie prvky skladajú, aké rozmery  majú 

hracie prvky – a to v textovej aj obrazovej forme (nákres alebo fotografia ponúkaného prvku), 

aby verejný obstarávateľ mohol overiť súlad ponúkaných prvkov s 

minimálnymi požiadavkami, zadanými v opise zákazky. 

 

Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. K podpísaniu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 

2 tejto výzvy, bude vyzvaný iba úspešný uchádzač.  

 

Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve alebo v návrhu zmluvy, ktorá tvorí 

prílohu č. 2 tejto výzvy. 

 

Oprávnenosť uchádzača uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovary alebo poskytovať 

služby uvedené v predmete tohto verejného obstarávania si overí verejný obstarávateľ 

samostatne z verejne prístupných zdrojov. 

 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné 

riešenie. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.  

 

11.   Požiadavky na predmet zákazky: 
1.1. - úspešný uchádzač do 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku 

vyhodnotenia ponúk má povinnosť doručiť do sídla verejného obstarávateľa platné doklady  - 

certifikáty preukazujúce zhodu ponúkaných ihriskových prvkov s technickou normou STN EN 

1176 a súlad ponúkaných prvkov so základnými požiadavkami na bezpečnosť detského 

ihriska, uvedenými v Zákone č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách detského ihriska 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

. 

- K cenovej ponuke, vypracovanej podľa prílohy č. 1 tejto výzvy - Návrh uchádzača na 

plnenie kritéria je potrebné priložiť technické listy (resp. doklady s technickými 

špecifikáciami) produktov), z ktorých bude zrejmé, z akých materiálov sú ponúkané prvky 

zhotovené, z akých dielov  sa hracie prvky skladajú, aké rozmery  majú hracie prvky – a to 

v textovej aj obrazovej forme (nákres alebo fotografia ponúkaného prvku), aby verejný 
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obstarávateľ mohol overiť súlad ponúkaných prvkov – ich vlastností, parametrov a hodnôt s 

minimálnymi  požiadavkami, zadanými v opise zákazky.Za splnenie tejto požiadavky sa 

nebude považovať predloženie vyplnenej prílohy č. 1 tejto výzvy.  

- Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.  

 

12.   Termín otvárania ponúk: 
20.3.2020 o 10:30 h,  
Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, odd. ŽP 
 

13.   Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 - Zmluva o dielo  

 

 

V Novej Dubnici, 26.2.2020                                           Ing. Peter Marušinec – primátor mesta 

 

 


