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Prieskum trhu 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky 

 
 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová 

      Telefón :                        046/5179713 

      E- mail  :                        lucia.resetova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Martina Kováčiková 

      Telefón :                        046/5179605, 0903501042 

      E- mail  :                        martina.kovacikova@prievidza.sk     

          

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                             

2.1 Názov zákazky : „ Detské ihrisko – lokalita VIII. –Ulica I. Bukovčana“.  

2.2 Druh zákazky :   zákazka na dodanie tovaru a  uskutočnenie stavebných prác nie bežne                         

dostupná na trhu 

2.3 Miesto dodania:  Ulica I. Bukovčana 

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.   

        

3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Predmetom zákazky je návrh, dodanie, montáž, a uvedenie do prevádzky detského ihriska  ako 

vhodného a bezpečného priestoru pre rodiny s deťmi. Ihrisko bude oplotené a určené    na 

voľno časové aktivity pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. 
 Navrhované detské ihrisko o rozmere 20x40m bude umiestnené na pozemku, parcela registra C - 

KN 5045/1, 5045/2 v k. ú. Prievidza - zelená plocha vnútrobloku ulíc 1.  Bukovčana, Ľ. 
Ondrejova, P.J. Šafárika. 

 
Súčasťou spracovania cenovej ponuky bude: 

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie - jednoduché projekčné riešenie, ktoré bude obsahovať 

technickú správu, pôdorys návrhu detského ihriska s oplotením a s rozmiestnením hracích 

prvkov, vizualizáciu, obrázky, resp. nákresy navrhnutých hracích prvkov s technickým popisom 

parametrov výrobkov. Pri umiestňovaní hracích prvkov je potrebné zohľadniť a rešpektovať 

vedenie existujúcich inžinierskych sietí. 

b) Vytýčenie inžinierskych sietí v riešenej lokalite. 

c) Dodanie a montáž nových hracích prvkov a mobiliáru. 
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d) Dodanie a realizácia novej dopadovej plochy z plaveného štrku frakcie 4-8 mm v hrúbke 300 

 mm uloženej na separačnú geotextíliu. 

e) Odvoz zeminy získanej budovaním základov hracích prvkov, oplotenia a dopadovej zóny. 

f) Dodanie a realizácia oplotenia detského ihriska. Oplotenie bude vyhotovené z plotových vložiek 

z poplastovaného kovu. Výška oplotenia je navrhnutá na 1,20 m. 

g) Zabezpečenie zamerania skutočného vyhotovenia detského ihriska a vypracovania 

geometrického plánu uvedeného detského ihriska a odovzdanie ho objednávateľovi. 

h) Uvedenie detského ihriska do prevádzky - pri preberaní diela bude odovzdaný prevádzkový 

poriadok, návod na kontrolu a údržbu detského ihriska a všetky potrebné protokoly, doklady a 

certifikáty. 

i) Vykonanie prvej revízie detského ihriska po roku od uvedenia do užívania. 
 

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania. 
 

Požiadavky na vybavenie predmetu zákazky „Detské ihrisko" sú definované nasledovne: 

1) HRACIE  PRVKY : 
- kombinovaná zostava so šmýkačkou, mostíkom, lezeckou stenou, opičou dráhou a 

ďalšími 3 až 4 prvkami podporujúcimi rozvoj detských pohybových aktivít – l ks 
- dvojitá reťazová hojdačka - 1 ks 
- rúčkovací set s vretenovým výlezom, požiarnou tyčou a ďalšími 2 prvkami 

podporujúcimi rozvoj detských pohybových aktivít – l ks 
- vahadlová hojdačka dvojmiestna - 2 ks 
- pružinová hojdačka jednomiestna - 2 ks 
- pružinová hojdačka dvojmiestna – 2ks 

- oceľový kolotoč so sedákom, stredovým volantom, s kruhovým operadlom - obvodovým 
madlom, s protišmykovou podlahou - 1 ks 

- skupinová hojdačka „hniezdo" na krátkych závesoch - 1 ks 
- lievikovitá sieť na lezenie s voľným koncom, prstenec na troch nohách - 1 ks 
- hrazda so stĺpikom - 1 ks 
- balančná lanová preliezačka medzi dvomi stojanmi - 1 ks 
- pieskovisko so sedením vrátane dodania piesku, rozmer 3 x 3 m - 1 ks. 

Materiál hracích prvkov: 
- zariadenia z kombinovaných materiálov - lepené drevo (3-vrstvové), laminované drevo, 

kov, HDPE plast 
- šmýkačka - nerezový plech, plast, sklolaminát 
- lanové konštrukcie a jednotlivé lanové prvky - pletené laná s kovovou výstužou 
- najviac namáhané časti (zábradlie, šplhacie tyče, držiaky a výlezy) - kovové 
- spojovací materiál - nerez 
- atesty na nezávadnosť voči životnému prostrediu. 

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti: 
- STN EN 1176 a STN EN 1177 
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi 
- vršky drevených stĺpikov musia byť oblé 
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne 

opracovanými zvarmi 
- dopadové plochy budú zhotovené stlmiacim materiálom vymývaným riečnym štrkom 

príslušnej veľkosti podľa normy STN EN 1177. Dopadové plochy riešiť iba pod prvkami, 
ktoré si dopadovú plochu vyžadujú podľa STN EN 1177 

- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy. 
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2) DOPÁDOVÁZONA 
- dopadová zóna bude tvorená vrstvou plaveného riečneho štrku frakcie 4-8 mm o hrúbke 

300 mm uloženej na separačnej geotextílii. 

3) MOBILIÁR 
- lavičky s operadlom dĺžky min. 1,5 m - 6 ks 
- kovový smetný kôš, objem min. 30 l - 1 ks 

        - informačná tabuľa vrátane popisu prevádzkového poriadku zakotvená v betónovej pätke -     

     1 ks. 

4) OPLOTENIE 
- ihrisko bude oplotené plotom výšky 1,20 m s výplňou z poplastovaného pletiva so 

vstupnou bránkou, ktorá sa bude dať uzamykať. 
 

Požiadavky na stavebné práce a ostatné služby súvisiace s dodaním tovaru 

- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu 

v súlade s STN EN1177 

- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie 
- osadenie jednotlivých prvkov a realizácia oplotenia podľa projektovej dokumentácie 
- terénne úpravy okolo oplotenia, vysiatie trávnika 
- odvoz vyťaženej zeminy v mieste spevnenej plochy a dopadovej plochy detského ihriska 
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177 
- vykonanie prvej odbornej prehliadky podľa STO EN 1176 (v rámci záručnej lehoty   
 bezplatne) 
- dodržanie ochranných pásiem vedení inžinierskych sietí. 

Ďalšie osobitné podmienky 
Úspešný uchádzač je povinný spracovať a odovzdať verejnému obstarávateľovi 4 sady 
projektovej dokumentácie do 7 pracovných dní od začatia vykonávania diela. 

 

 

3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili    

      a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.   

 Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu uchádzača.     

 

3.3 Súčasťou požiadavky  je návrh zmluvy o dielo.  

 

         3.4 Pokiaľ je v opise  použitý názov konkrétneho výrobku alebo výrobcu, uchádzač môže oceniť   

               ekvivalent.         

 

3.5 Dodanie predmetu zákazky: 

     Termín odovzdania projektovej dokumentácie: do 7 dní od od začatia vykonávania diela     

Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 60 dní od začatia vykonávania diela 

  

4.  Možnosť predloženia ponuky na: 

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

   

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

5.2  Zálohy nebudú  poskytované. 
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6.  Podmienky účasti uchádzačov: 

6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo 

sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.  

6.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo  

      založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na  zaplatení       

kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a  pod.).  

6.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom  

uchádzača. 

6.5 Ocenený zjednodušený výkaz výmer, ktorý je prílohou požiadavky. 

6.6 Zoznam uskutočnených dodávok rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet 

zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, t.j. 2011,2012,2013, 2014, 2015 s uvedením 

odberateľov, lehôt dodania, cien  tovaru a prác. 

 

7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  29.04.2016 do 11,00 hod.  

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1         

alebo emailom na adresu: lucia.resetova@prievidza.sk 

  7.3 Ponuky, ktoré budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených  

      obálkach a označené : „Detské ihrisko –Bukovčana“ - neotvárať.  

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  

      zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk  

      v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú   

      v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

   

 

Za opis predmetu obstarávania: Martina Kováčiková 

 

V Prievidzi  18.04.2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                    primátorka mesta 

 

 

Príloha: - návrh zmluvy o dielo 

       - zjednodušený výkaz výmer 

       - 1x situácia 
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