
 

 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
Názov zákazky: „Dodávka a montáž 3 ks prvkov pre detské ihrisko do areálu ZŠ“   

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   Základná škola  

IČO:    35995955 

Kontaktná osoba:  Mgr. Vladimír Šebeň  

Sídlo:    Slovanská 1415/7 

Obec:    Považská Bystrica      

PSČ:    017 07 
 

Verejný obstarávateľ podľa § 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. 
 

2. Predmet zákazky: „Dodávka a montáž 3 ks prvkov pre detské ihrisko do areálu ZŠ“ 
  

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  nerozdeľuje sa  
 

4. Opis predmetu zákazky:   
Dodávka a montáž 3 ks prvkov pre detské ihrisko pozostáva z: 
1. Dodávky a montáže „Chodníku zručnosti“ s rozmermi minimálne d. š. v. 3,8 m x 3,7 
m x 2,2 m. Výška voľného pádu je max. 1 m, nosnosť min. 400 kg, určené do 
exteriéru. Nosná konštrukcia chodníka zručnosti by mala byť vyrobená z konštrukčnej 
ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá bude proti korózii ošetrená povrchovou 
úpravou zinkovaním, čím sa docieli výrazné predĺženie životnosti herného prvku 
a vypaľovanou farbou v modrom odtieni RAL. Tieto konštrukcie budú uložené do 
betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky budú upravované zinkovaním alebo 
vypaľovanou farbou v odtieni RAL - modrý. 
Laná a siete by mali byť vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu 
s vnútorným oceľovým jadrom) a budú spojené plastovými spojmi. Podesty budú 
vyrobené z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie. Všetok spojovací 
materiál bude pozinkovaný alebo nerezový. 
Vybavenie - ručkovadlo, 3x lanové kruhy, kladina, lano, 3x podesta, sieť. 
2. Dodávky a montáže „Lanovej pyramídy  s lanovým mostíkom a šmýkačkou“ 
s rozmermi minimálne d. š. v. 8,5 m x 4,2 m x 2,9 m. Výška voľného pádu je max. 1 m, 
nosnosť min. 3400 kg, určené do exteriéru. Nosná konštrukcia lanového prvku by 
mala byť vyrobená z konštrukčnej ocele o priemere min. 105 mm (nosný stĺp o 
priemere min. 155 mm), ktorá bude proti korózii ošetrená povrchovou úpravou 
zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a 
vypaľovanou farbou v striebornom odtieni RAL. Tieto konštrukcie budú uložené do 
betónového lôžka. Nosné konštrukcie veže budú vyrobené z konštrukčnej ocele 
(kovový profil 100 x 100 mm). Všetky ďalšie kovové prvky budú upravované 
zinkovaním alebo vypaľovanou farbou v striebornom odtieni RAL. 
Laná by mali byť vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s 
vnútorným oceľovým jadrom) a budú spojené plastovými spojmi.  



 

 

Šmýkačka bude vyrobená zo sklolaminátu. Čelo šmýkačky bude vyrobené z vysoko 
kvalitného plastu (vysokotlakový, celozafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje 
vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, 
pretože by mal byť nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí 
ostrými úlomkami). Všetok spojovací materiál bude pozinkovaný alebo nerezový. 
3. Dodávky a montáže „Trampolíny do zeme“ s rozmermi minimálne d. š. 2,3 m x 2,3 
m. Výška voľného pádu je max. 1 m, nosnosť min. 125 kg, určené do exteriéru. 
Trampolína bude umiestnená do vopred pripraveného výkopu a skladá sa z troch 
hlavných časti: rámu, skákacej plochy a tlmiaceho povrchu. Skákacia plocha a tlmiaci 
povrch budú odolné voči UV žiareniu. Rám bude vyrobený z vysokokvalitnej 
pozinkovanej ocele odolnej voči korózii. Pod hornou časťou rámu budú skryté 
pružiny, ktoré budú zakryté tlmiacim povrchom. Zvyšná časť rámu bude uložená do 
zeme. Skákacia plocha bude zložená z veľkého množstva lamiel, ktoré sú určené na 
tento účel a budú spojené galvanizovanými oceľovými lanami. Konce lán budú 
spojené s rámom pomocou pružín. Lamely budú vyrobené zo špeciálneho plastu, 
ktorý je odolný voči oteru a poveternostným vplyvom. Z tohto dôvodu môžu deti pri 
používaní trampolíny mať obuté topánky. Aj skákacia plocha bude opatrená 
protišmykom. Tlmiaci povrch bude vyrobený zo špeciálnej recyklovanej gumy s 
pridaním EPDM. Tlmiaci povrch bude protišmykový a bude slúžiť na tlmenie 
potenciálnych pádov. 
 
Súčasťou dodávky je aj montáž všetkých 3 ks prvkov pre detské ihrisko. 
 
Všetky druhy zariadení musia byť riadne certifikované a certifikáty dodané s tovarom. 
Ďalšie podmienky a špecifikácie je potrebné overiť na riaditeľstve školy. 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Stavebné práce na objektoch ZŠ – 45214210-5 
Ihriskové zariadenia na šplhanie – 37535220-5 
Gymnastické trampolíny – 3742500-3 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 18 300,- EUR 
 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  Ide o dodávku a montáž 3 ks 
požadovaných prvkov pre detské ihrisko do areálu školy. Ich celkovú montáž 
v požadovanej kvalite, rozsahu a zaškolenie personálu.  
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:         areál Základnej školy, Slovanská 1415/7, 
Považská Bystrica  

  
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Do 25 dní od uzatvorenia zmluvy.  
 

10. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

11. Lehota a miesto na predloženie ponúk: pondelok 26.07.2021 do 14:00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Základná škola, Slovanská 1415/7, 
017 07 Považská Bystrica 
Tel: 042/4261647 
e-mail: admin@slovanpb.onmicrosoft.com   

 

mailto:admin@slovanpb.onmicrosoft.com


 

 

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie riaditeľa 
a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
 

12. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke 
poštou, kuriérom, osobne v súlade s bodom 11. Ponuky budú predkladané v 
slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene EUR bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie 
je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).  

 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

 
 „Dodávka a montáž 3 ks prvkov pre detské ihrisko do areálu ZŠ – Neotvárať!“ 

 
 

13. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za dodávku a montáž podľa výzvy. Cena bude 
v EUR s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena 
celkom.  
 

14. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2021 
 

15. Obsah ponuky: 
- Cenová ponuka obsahuje uchádzačom vyplnenú a podpísanú: 

 Cenovú ponuku s rozpisom ceny pre každú dodanú položku tovaru 
a montáž požadovaných zariadení. 

 Čestné vyhlásenie uchádzača (vzor k vyplneniu prikladáme v prílohe). 
 Výpis z obchodného, živnostenského registra prípadne iného registra s 

oprávnením na daný predmet zákazky (postačuje kópia). 
 

16. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk bude neverejné. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.07.2021 o 12:00 hod. 
Miesto: Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica, kancelária 
riaditeľa 
 

17. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. 
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v 
lehote splatnosti faktúry 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
S úspešným uchádzačom bude pred realizáciou zákazky podpísaná zmluva o dielo. 
Úspešný uchádzač garantuje na zrealizované dielo stanovenú 36 mesačnú záručnú 
dobu. 
 
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
V Považskej Bystrici, dňa  12.07.2021 
 
 
Mgr. Vladimír Šebeň 
riaditeľ školy 
 
Vybavuje: Mgr. Vladimír Šebeň  


