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Výzva na predloženie ponuky 
Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v 

procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:  

 

„Vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského a školského veku“ 
  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov:   Mesto Senec 

Adresa:  Mierové nám. 8,  903 01 Senec 

Krajina:  Slovenská republika  

Webové sídlo:  https://www.senec.sk/sk 

IČO:   00305065 

 

2. Osoba poverená verejným obstarávaním: 

Kontaktné miesto:  obstaráme s.r.o., Kupeckého 5 , 821 08 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Ing. Branislav Šarmír, projekty@obstarame.sk, +421 903 299 288 

 

3. Predmet obstarávania:  

„Vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského a školského veku“ 
Druh zákazky : Zákazka na dodanie tovaru 

Delenie zákazky:  Zákazka sa nedelí na časti  

Číslo zákazky: OA19SNC69 

 

4. Opis zákazky:  
S pribúdajúcim počtom obyvateľov (v súčasnosti takmer 20 000) každoročne rastie aj počet detí. 

Zvyšujú sa požiadavky nielen na počet tried v MŠ, základných školách, ale aj požiadavky rodičov 

na možnosti pohybových aktivít pre deti mimo MŠ a základných škôl. V lokalite, v ktorej bude 

ihrisko vybudované sa mení štruktúra obyvateľstva v prospech mladých rodín s deťmi. Požiadavka 

vybudovania ihriska vyplynula  z požiadaviek obyvateľov žijúcich v danej lokalite. Navyše v 

spoločnej budove situovanej v blízkosti plánovaného ihriska majú sídlo aj tri základné školy: 

1. elokované pracovisko ZŠ so 4 triedami prvákov, súkromná základná škola so 4 triedami prvého 

stupňa, ako aj ďalšia ZŠ so 4 triedami prvákov a jednou triedou druhákov. V blízkosti je aj 

Materská škola s počtom detí 175  v 8 triedach, ktorá sa od marca nadstavuje a do škôlky pribudnú 

tri nové triedy a 75 detí. Detské ihrisko je pritom len jedno  v družine a  jedno v areáli MŠ. Ihriská 

nie sú verejne prístupné a kapacitne nestačia ani pre deti zo škôl a materskej školy. Preto aj tieto 

inštitúcie uvítali príležitosť nového ihriska, ako ďalšiu možnosť rozšírenia pohybových aktivít pre 

deti.  

 

Nové ihrisko nakoľko bude situované na verejnom priestranstve bude k dispozícii širokej 

verejnosti, ale aj k dispozícii pre deti už zmienených Základných škôl a škôlky. Ihrisko bude 

pozostávať z hracích prvkov pre deti od 3 do 9 rokov. Nakoľko všetky hracie prvky sú vo výške 

1,5 m, nie je potrebné budovať dopadovú plochu. Doplní sa iba zemina a vyseje sa nová tráva. 

mailto:projekty@obstarame.sk
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Hracie prvky budú pozostávať z nasledovných komponentov: 1.kombinovaná zostava 

pozostávajúca zo šmýkačky a preliezky, 2. kolotoč,3. hojdačky na pružine, 4. trampolína. Uvedené 

hracie prvky umožnia niekoľko pohybových aktivít: lezenie, šmýkanie, hojdanie, skákanie. Hracie 

prvky zapájajú všetky svaly, čím podporujú motorické zručnosti detí a súčasne podporujú aj 

predstavivosť a kreativitu detí. Nakoľko nie je potrebné vybudovať dopadovú plochu, na osadenie 

hracích prvkov nie je potrebná ohláška. Ihrisko bude realizované na pozemku, ktorý je vo 

vlastníctve žiadateľa.  

 

Cieľová skupina:   

Deti  vo veku od 3 do 9 rokov. Predpokladaný počet  cca 550 detí.  Dôvodom výberu cieľovej 

skupiny je hlavne prítomnosť troch základných škôl s počtom detí cca 260 vo veku od 6  - 9 rokov, 

ako aj Materskej školy v súčasnosti s počtom detí 175, s plánovaným nárastom o 75 

detí.  Dôvodom je aj štruktúra obyvateľstva žijúceho v danej lokalite – mladé rodiny s deťmi.  

  

Ihrisko bude dostupné pre širokú verejnosť, bezodplatne. Nachádza sa v blízkosti bytoviek a 

rodinných domov. V blízkosti ihriska v spoločnej budove sídlia už zmienené tri základné školy, 

v blízkosti je aj jedna materská škola.  

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 tejto výzvy. 

Miestom dodania predmetu zákazky: mesto Senec 

 

5. Typ zmluvného vzťahu: objednávka/faktúra. 

 

6. CPV kód : 

37535200-9 Zariadenie ihrísk  

37535210-2 Ihriskové hojdačky  

37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie  

37535230-8 Ihriskové kolotoče  

37535240-1 Ihriskové šmýkačky  

37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky  

37535280-3 Ihriskové preliezačkové lavičky  

37535290-6 Steny a laná na šplhanie  

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 10.653,95 EUR bez DPH 

 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  katastrálne územie mesta Senec.  

 

9. Lehota dodania služby: najneskôr do 30.10.2019 

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Nevzťahuje sa k danej zákazke. 

 

11. Financovanie predmetu zákazky: Úrad vlády Slovenskej republiky – program „Podpora 

rozvoja športu na rok 2019“ 

 

12. Lehota predkladania ponúk: je špecifikovaná v systéme JOSEPHINE na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4792/summary . 

 

13. Predkladanie ponúk: prostredníctvom systému JOSEPHINE na webovej adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4792/summary . 

 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4792/summary
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4792/summary
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky.  

Pokyny pre uchádzača  

– uchádzač vyplní ceny jednotlivých štyroch položiek v systéme Josephine (1. kombinovaná 

zostava pozostávajúca zo šmýkačky a preliezky, 2. kolotoč, 3. hojdačka, 4. trampolína). 

 

15. Obsah ponuky:  

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

15.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 2 výzvy 

15.2. Podmienky účasti:  

 

15.2.1Uchádzač predloží doklady podľa  § 32 ods. 1 ZVO:  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

15.2.2 Uchádzač  preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – postačí výpis z internetu. 

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

15.2.3 Doklady je potrebné naskenovať a vložiť do systému JOSEPHINE. 

 

15.2.4 V zmysle § 152 ods. 1 ZVO, môže uchádzač nahradiť doklady podľa bodu 15.2.2 zápisom 

do zoznamu hospodárskych subjektov.  

 

15.2.5 V zmysle § 34 ods. 1, písm. a) ZVO (technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť) 

uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 

od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v minimálnej 

celkovej cene vo výške predpokladanej hodnoty tejto zákazky.  

Pokyny pre uchádzača: 

Uchádzač predloží zoznam dodávok (verejný obstarávateľ nepožaduje referenciu v zmysle § 12 

ZVO), postačí zoznam dodávok s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (aj s uvedením 

kontaktnej osoby s telefónnym číslom a emailom pre prípadné overenie si predložených údajov.) 

 

15.3 zadanie ceny v systéme JOSEPHINE vypočítaného v súlade s Výzvou ďalšími informáciami 

uvedenými v tejto Výzve. 

 

15.4. Podrobnú špecifikáciu ponúkaných tovarov s presným číselným a/alebo výrobným číslom 

v rátane katalógového názvu a/alebo presného označenia. 

 

16. Vyhradenie práva 

1. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným 

uchádzačom oznámi, že neboli úspešní. 

2. Úspešný uchádzač sa zaväzuje označiť ihrisko po inštalácii prvkov s tabuľou s 

nasledovným textom: „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 

republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“. 
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3. Splatnosť faktúry je 7 dní. 

 

17. Systém Josephine 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v systéme Josephine. Na predloženie ponuky 

je potrebné registrovať subjekt uchádzača v systéme. Autentifikácia je dobrovoľná. Viac 

informácií o používaní systému získajú záujemcovia a uchádzači na adresách: 

registrácia: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf 

manuál záujemcu-uchádzača: 

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf. 

 

V Senci 02.09.2019 

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

                 Ing. Dušan Badinský 

          primátor mesta 

 

   

              

Prílohy: 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – neuložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

Príloha č. 1  

OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY 

Predmet zákazky v celom rozsahu je 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 nahradiť takýto 

výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 

ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a 

funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené 

technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač 

môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

Podrobný opis predmetu zákazky 

 

Ide o hracie prvky – vybavenie multifunkčného hracieho ihriska pre deti vo veku 3-9 rokov, a to: 

 

1. Kombinovaná zostava pozostávajúca zo šmýkačiek a preliezky – 1ks 

 

Pozostávajúca min. z: 

a) Lezecká stena 

b) Šmýkačka min. 2 kusy 

c) Preliezka 

d) Tyč na šplhanie 

 

Parametre: 

 Plocha nárazu: 36 - 38,00 m2 

 Dĺžka min. 4,00 m 

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf
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 Šírka min. 3,00 m 

 Celková výška max. 3,00 m 

 Výška pádu max.0,90 m 

 Veková skupina 3-14 rokov 

 

Materiál: 

 pozinkovaná alebo práškovou farbou upravená protišmyková oceľova konštrukcia (alebo 

ekvivalent) 

 Lezecká stena vyrobená z vodeodolnej protišmykovej dosky, odolné lezecké úchyty 

 použité skrutky musia byť prekryté farebnými plastovými krytkami (alebo ekvivalent) 

 Zaoblené hrany pre bezpečnosť dieťaťa 

 Gumené (alebo ekvivalent) ukončenia na vrcholoch konštrukcie 

 

 

2. Kolotoč – 1ks 

 

Parametre: 

 

 Plocha nárazu  23 – 25 m2 

 Priemer min.1,50 m 

 Celková výška max 0,70 m 

 Výška pádu  max 0,70 m 

 Veková skupina 3-12 rokov 

 

Materiál: 

 

 Galvanizovaná a/ alebo práškovo striekaná oceľova konštrukcia alebo ekvivalent 

 Základňa  z rebrovaného hliníkového plechu alebo ekvivalent 

 Zaoblené hrany pre bezpečnosť dieťaťa 

 použité skrutky musia byť prekryté farebnými plastovými krytkami (alebo ekvivalent) 

 Podsedák z HDPE odolného plastu alebo ekvivalent 

 

 

3.  Hojdačka – 1ks 

 

Parametre:  

 

 Bezpečnostná zóna min. 10 - 13 m2 

 Dĺžka min. 1,60 m 

 Šírka min. 0,20 m 

 Celková výška max: 0,80 m 

 Výška pádu max 0,51m 

 Veková skupina: 1-12 rokov 

 

Materiál: 

 

 Oceľová min. 20 mm hrubá oceľová pružina alebo ekvivalent 
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 Sedadlo a všetky ostatné komponenty vyrobené z kvalitného HDPE plastu alebo 

ekvivalent 

 Hojdačka v tvare zvieratka (napr. Slon, kôň, žirafa, zebra, žaba atď) 

 Viacfarebné prevedenie – veselé živé farby rozvíjajúce fantáziu dieťaťa 

 Min. pre 2 osoby 

 Nosnosť min. 50 kg 

 

 

 

 

 

4. Trampolína – 1ks 

 

Parametre: 

 

 Priemer min. 1,40 m 

 Skákacia plocha min.0,8m  

 Nosnosť min. 75kg 

 Otvárateľná pre ľahkú údržbu a čistenie, bez nutnosti uvoľňovania lamiel skákacej plochy. 

 

 

Materiál: 

 

 Pružná oceľová konštrukcia alebo ekvivalent 

 

 

Doplňujúce informácie: 

1. V cene musí byť zahrnuté montáž, inštalácia, osadenie a výkop potrebný na osadenie 

a/alebo zabetónovanie. Doprava na miesto určené objednávateľom, záruka min.2 roky, 

a ohliadka prvkov min. 1x/rok. Cena musí zahŕňať aj označenie ihriska tabuľou s textom: 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program 

„Podpora rozvoja športu na rok 2019“. 

 

 

 

 

 


