
 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA NA  PREDLOŽENIE CENOVEJ  PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie  

predmetu zákazky: 

„DODANIE  PRVKOV  DETSKÉHO  IHRISKA  Ul.  THURZOVA  BYTČA“. 

 
Predmet zákazky: dodanie prvkov detského ihriska Ul. Thurzova Bytča – stavebné práce 

 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 

Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 30 hod., 12. 00 – 14. 00 hod. 

Kontaktná osoba: vo veciach technických a obhliadka – Vojtech Horvát; 041/507 39 27 

 e-mail : region@bytca.sk 

Kontaktná osoba: vo veci verejného obstarávania – Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14 

       e-mail: aukcie@bytca.sk. 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
3.   Miesto a lehota dodania zákazky:   Pôvodné detské ihrisko ihrisko na Ul. Thurzovej v 

Bytči. 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:   
 
     Podľa prílohy č. 1 
 

V cene bude ďalej zahrnuté: 
- doprava jednotlivých prvkov detského ihriska na miesto realizácie 
- výkopové práce základov pätiek prvkov 
- montáž prvkov na mieste realizácie 
- osadenie prvkov do pripravených  základov 
- zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých prvkov 
- úpravy povrchov v zmysle STN EN1177-štrk frakcia 4-8mmdo plochy nárazu k prvku  

- visiaca hojdačka s košom 
- jedna ročná prehliadka prvkov podľa STN EN 1176. 

 

 

5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na 

daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 



o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný 

do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 
 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

7. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

 

8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom•  
 

100% 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 
 

8.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 

predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 

ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 

každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 

podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 

ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 
cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená 

v EUR, 
cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 
bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 

 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
a) Dňa 6.7.2018 , do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou,  

 alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 

c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 

v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 

- názov a adresa verejného obstarávateľa, 

- obchodné meno a adresa uchádzača, 

- „Detské ihrisko Ul. Thurzova Bytča“  – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  cca 8.314,00 € bez DPH   
 



10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 

zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v 

lehote splatnosti 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predmet zákazky je 

spolufinancovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa  
 

 
11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 

verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  

finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle  

§ 57 ods. 1 a 2  zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  
 

V Bytči, dňa: 25.6.2018 

 

 

 

 

 

 
Bc. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PRODUKTOVÝ LIST
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Specifikácla
Plocha nárazu 2710 m1
Dlžka 250 m
Sirka 2,60 m
Celková výška 2,80 m
Kritická výška pádu 0,9 m
Veková skupina 314 rokov
V sůlade S EN normou 11761:2009
Dostupno« náhradných dielov áno

Rozmery: Zostava/2!9cha nárazu

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

3

. 90 x 90mm tlakovo imopregnované, vrstvené borovicové drevo, vrchol ~e chranený polypropylenovým krytom

. základy sú vyrobené z kovu a chránia drevo před priamim kontaktom so zemou, aby Sa predišlo hnilobe dreva a tým Sa predižila uivotnosť,

. protišmyltové a vodotesné pregle~ky na podlahách a lezeckých stenách

. strechy a steny vyrobené 2 kvalitného HOPE plastu

. všetky skrutky sú pokryté řarebnými plastovými krytkami

. žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú
nebezpečenstvo úrazu

• zábradlia a tyče vyrobené z nerezovej ocele

. zariadenie je určené pre verejné ihriská

Podra SIN EN 1577 ad prtdpisarré talo druhy povrclrov pro různe ~šky pádu

Materiál •~ Opis Mlnlmálna h(bka •~ Ktltlckě výškapádu
mm mm mm

Trávnlk/ornlca ≤ loGo‘1

‚ ven,osť častit od 200 ≤ 2000
Kora 20 do 80 300 ~ 3000

vetkoať častit od 200 S 2000Dreveně štlepky 5 do 30 300 S 3000

Veilcoat častíc od 200 S 2000
Plesol‘ ul 0,2 do 2 300 S 3000

Štrk ‘ Vellcosč častic od 200 5 20002doe 300 53000

zně materiály a Skúšané podiu kritická výška pádu
lná hlbka FIlC podra skúšok

‘I Materiály, vbodne prlpravené na poutivanle na detských lhrlakách

N PrI aypkom čaatlcovom materláll se prldá 100 mm k mlnlmálnej hlbke, aby Sa
kompenzovalo premlestňovanle materiálu (podra STN EN 1176•i )
‘I Nijaké bahenně abbo ilovitě častlce. Velb<osť ztn ta může určiť pouzitim
preoa!evacej ak‘išky, aRo Sa uvádza v EN 933l
‘~ Pozn poznámku O v SIN EN 11761 čI, 4.2.8.5.2.



PRODUKTOVÝ LIST

Spa cit lká cle
Bezpečnostná zóna 1327 rn2
Dlžka 185 m
Sirka 2,75 m
Celková výška 2,30 fl

Kritická výška pádu 1,30 m
Veková skupina 314 rokov
V sůlade 5 EN normou 11761:2009
Dostupnosť náhradných dielov áno

Rozmery: Prvok! Bezpečnostná zóna

7‘)n
~. io

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

. 90 X 90mm tlakovo imopregnované, vrstvené borovicové drevo, vrchol je chranený polypropylenovým krytom

. Základove prvky sú vyrobené z kovu a chránia drevo před priamim kontaktom so zemou, aby Sa predlš~o hnllobe dreva a tým Sa

predĺžila životnosť

. Skrutky sú z nehrdzavejúcej ocele alebo pokryté farebnými plastovými krytkami

. Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú
nebezpečenstvo úrazu _________________

. zábradlia a tyče vyrobené z nerezovej ocele

Materiál ‘~ Opla MInlmálna hibka ~ <litická výška
pádu

mm mm mm

Trávnlk/ornlca S 1000 ~
. vel1~osf šestic od 200 S 2000Kora 20 do 80 300 S 3000

venoosť Častit od 200 5 2000Drevené štiepky S do 30 300 S 3000

velkosť Častit od 200 S 2000Plosek ‘ 0,2 do 2 300 ≤ 3000

Štrk ‘~ vefltosť Častit od 200 5 2000
zdoB 300 5 3000

mé materiály a Skúšané podia Kritická výška pádu
Ině hlbk, lic podra skúšok

‘~ flateriály, vhodno pripravané na použlvanle na datských lhrlskách

“ Pri sypkom Časticovom materláll se prldá 100 mm k mlnlmálnej hlbke, aby se

kompenzovalo premiestňovanle materiálu (podia S~N EN 1 1760 )
Nijaké bahenně alebo levité Čaatlce. veikosE zfn Sa m6že urči( použitím

preosievacej skúšky, ako Se uvádaa v EN 9331
~ Pozn poznámku 1 v STN EN 11761 Čl 4.? R2 —



Rozmery: Prvok! BezpečnoStflá zóna

PRODUKTOVÝ LIST

0

t~í

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

. 90 x 90mm tlakovo mopregnovaně, vrstvené borovicové drevo, vrchol je chranený polypropylenovým krytom

. Základove prvky sú vyrobené z kovu a chránia drevo před priamim kontaktom so zemou, abyss predišío hnllobe dreva a tým Sa
pred{~ila životriosť

. Skrutky sú z nehrdzavejúcej ocele alebo pokryté farebnými plastovými krytkami
ktitická výška

IMatoriál opis Minimálna htbka N pádu

mm mm mm

~ Trávnik/Orflica 5000 ~

Kóra veikosť Častit od 200 200020 doBO 300 5 3000

vefl<osČ Častit od 200 5 2000

~ Drevené štiepky 5 do 30 300 5 3000

j Piesok « vencosťČastit od 200 20000,2 do 2 300 3000

2doB 300 Ištrk ‘ voikosČ Častic od ~200 I~ 2000 L
~ mé materiály a ůlaná podl~ Kritická výlka pádu1
má híbka HIC podra skúšok

~l Materiály, vhodno pripravené na poulivania na dolských ihriskách

[1~ri sypkom Časticovom maieriáii Sa pridá 100 mm k minimálnaj hlbke, aby Sa
kompenzovalo premieslňovanie materiálu (podra STN EN 11761 )

bahanné aiebo Povitě Častice, velkosČ ztn se máta určiť poutitim
‘~~,,kdza4LEN_933 t 

I

. Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujů
nebezpečenStvo úrazu

. zábradlia a tyče vyrobené z nerezovej ocele

— ———————~——————————————————————— l____________



PRODUKTOVÝ LIST

ŠPEcIFIKÁcIA MATERIÁLU
Hoop séria  obruče a kolotočne pre deti vyrobené s použitím inovativnych technických riešenl, ktorě majú moderný dizajn s najširšim
výberom vzorov. Zariadenia sú vefmi populárne medzi deťmi, ktoré sa radi točia. Zariadenia tohoto radu poskytu)ú deťom zážitky

a zároveň podporujú rozvo[ ich kreativity a predstavivosti.

. Galvanizovaná alebo prášl<ovo striekaná oceľová konštrukcia

. Platforma vyrobená z rebrovaného hlinikového plechu

. Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu

. Všetky skrutky sú pokrytě farebnými plastovými krytkami

POZNÁMKY
. Zariadenie je cerufikovane akreditovanou organizáciou
. Zaradenie je uloženě v zemi 60cm
. Zariadenie je určené pre detské verejné ihriská

Materiál ‘~ OPIS Mlnlmálna híbka ~ Ktltická výška
pádu

mm mm mm

Trávnik/ornica ≤ tooo di

vetkosť Čast(c od 200 5 2000
Kóra 20 do 80 300 5 3000

Vetkosť Častlc od 200 5 2000Orcvená štiepky
5 do 30 300 5 3000

veIl<osč Častlc od 200 2000
Piesok 0,2 do 2 300 5 3000

 velkosť tactic od 200 5 2000Strk 2do8 300 53000

Ině materiály a Skúšané podi~ Kritická výška pádu
má hlbka HIC podia skůšok

‘~ Materiály vhodne pripravené na použivanie ne detských ihriskách

Spec if lká cle

Plocha nárazu 21,20 m~
Priemer 1,20 m
Celková výška 0,70 m
Výška pádu 070 m
Veková skupina 312 rokov
V súlade S EN normou 11761:2009
Dostupnosťnáhradných dielov áno
Hmotnosť najtažšieho dielu [kg) 47
Roomer najváčšieho dielu [cm] 120 X 90

Rozmery: Prvok/plocha nárazu

7/

ú.3~i•ť~

Podia STN EN 1177 SC, prodpiaané lato druhy powchov pra různe výšky pádu.

mlnimáinej hlbke, aby Sa



PRODUKTOVÝ LIST

Špecií~kácie

Rozmery: Zostava/Bezpečnostn~ zóna

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU
Spring séria  Vyrobené s neuveritefnou preciznosťou, čo robí tOto kolekciu nie len bezpečno ale aj vizuálne prltažlivů, Živé farby a prljemné tvary
budú priťahovať každého malého prieskumnika. Odolnosť tohto výrobku je zabezpečená odolnými materiálml vyrobenými v atmosferických
podmienkach.

Oceľová 20mm hrubá oceľová pružina

. Sedadlo a všetky ostatné komponenty vyrobené z kvalitného HDPE plastu

. Žiadne ostré hrany alebo štrbiny, ktoré predstavujú
nebezpečenstvo úrazu

. Všetky skrutky sú pokryté farebnými plastovými krytkami

• Farebné tvarované rukovšte vyrobené z odolných materiálov

POZNÁMKY
. Zariadenie je certifikovane akreditovanou organizáciou
. Zaradenie je uložené 40cm v zemi,
. Zanadenie e určené pre detské verejné ihriská

Podia STN EN 1177 sO pradpisaně i‘sio druhy povrchov pra rňzne výšky pádu

Ktltická výškaMateriál E Opis Minimálna hlbka E oádu

mm mm mm

Trávnik/ornica [000

. Vetrosťčastit Od 200 5 2000Kora 20 do 80 300 3000

veikoad častit ad 200 S 2000
Oreveně štlepky

5 do 30 300 S 3000

vsutost častit ad 200 5 2000
Piesok ul

0,2 do 2 300 S 3000

Štrk venco« čestic od 200 5 2000
zdoe 300 S3000

mé materiály a Skrišané podi~ Kritická výška pádu
má hlbka ulic podia skúšok

dl Materiály, vhodna pripravené na použlvanie na detských lhriskách

Pri sypkom česticovom materiáim Sa prldá [00 mm k minimáinej hlbke, aby Sa
kompenzovaie premieatňovanie materiáiu (podl~ SIN EN 11761 )

Nijaké bahenně aisbo iiovíté šestice, Velkost otu Sa může určit použitím
praonievacej skúšky, ako se uvádza V EN 9331

Bezpečnostná zóna li_IQ m°
Dfžka 080 m
širka 0.45 m
Celková výška oso m
Kritická výška pádu OSO m
Veková skupina 112 rokov
V sůlade s EN normou 11761:2009
Dostupnost náhradných dielov áno
Hmotnost najtažšieho dielu [kg] 34
Rozmer najvžčšieho dielu [cm) 79x130x43

C,)

7:750

Pozn poznámku I vSTN EM 11761 či. 4,2.8.5,2.


