MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len ako „výzva“)
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/poskytnutie stavebných prác
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Dunajská Streda
Sídlo: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383
DIČ: 2021129968
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Telefón:
+421 918/ 591 017
Email: priska.papayova@dunstreda.eu,
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón:
+421 918/ 591 017
Email: priska.papayova@dunstreda.eu,
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): https://dunstreda.sk/zverejnenie-zadani-zakaziek-s-vyssoupredpokladanou-hodnotou-ako-100000-eu-ktore-nie-su-ani,

2.

Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede
Hlavný kód CPV 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Doplnkový slovník: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

3.

Druh zákazky: stavebné práce, zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“
v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní“).

4.

Stručný opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa na kompletnú dodávku, osadenie a
montáž detského ihriska na v areáli ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede.
Herné prvky
Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov, zostáv, pre inkluzívnu hru.
Navrhované herné prvky sú určené pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú možnosti na hru a
rozvoj pohybových aktivít, orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu,
sústredenie, na tréning balančných a koordinačných schopností.
Určenie zariadenia
Herný systém je určený pre deti vo veku od 3 do 15 rokov.
Všetky herné prvky sú konštruované v súlade s normou a certifikované podľa STN EN 1176,
ktorá stanovuje podmienky pre konštrukciu zariadení detských ihrísk a ich jednotlivých prvkov
s ohľadom na bezpečnú prevádzku a zníženie rizika vzniku poranenia vážneho charakteru.
Všetky prvky sú dimenzované s ohľadom na dlhodobú životnosť a odolnosť proti vandalizmu.
Herné systémy je možné umiestniť na rovinatý terén ako stacionárne alebo prenosné herné
prvky.
Materiály nosných konštrukcií
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Nosná drevená konštrukcia je štandardne zhotovená z viacvrstvých lepených
mimostredových hranolov o rozmeroch 120 x 120 mm. Použité drevo je zo severského smreku.
Toto riešenie zabezpečuje maximálnu možnú ochranu proti vzniku trhlín, ktoré sú bežné u
výrobkov z hranolov alebo guľatiny (agátové drevo). Povrchová úprava týchto hranolov
spočíva v hĺbkovej impregnácii od 4-15 mm, spĺňajúceho podmienky normy EN 71/3
(bezpečné pre detské hračky).
Kovové dielce herných prvkov sú zhotovené z konštrukčných ocelí s povrchovou úpravou
práškovým vypaľovaním v odtieňoch modrej a červenej podľa RAL.
Spojovací materiál je navrhovaný a konštruovaný s ohľadom na maximálnu bezpečnosť
a životnosť prvkov. Použitý materiál od firmy WURTH.
Pätky nosných prvkov sú hrubostenné oceľové konštrukcie s aplikáciou viacvrstvenným
zinkovaním. Ich konštrukcia a tvar zabezpečujú, aby drevené súčasti herných prvkov neboli
v styku so vzlínavou vlhkosťou zo zeme a tiež pre rýchly odvod dažďovej vody čo v značnej
miere predlžuje životnosť drevených prvkov.
Plastové diely sú z vysokoodolného, tvrdeného a UV stabilného plastu (HDPE) PLAYTEC.
Šmýkačky sú z Plastov a sklolaminátu, Sedáky z protišmykového tvrdeného plastu HDPE.
Pružina na hojdačku je z vysokokvalitnej pružinárskej ocele s povrchovou úpravou komaxit
podľa odtieňa RAL.
Reťaze herných prvkov pozinkované, s gumennou resp. plastovou ochranou
Lanové prvky sú z materiálu POLYFIX (16mm laná z polypropylénu s vnútorným
viacpramenným oceľovým jadrom a opláštením, spájané s plastovými farebnými spojkami)
Celkovo sú navrhnuté nižšie uvedené herné prvky. Verejný obstarávateľ umožňuje
dodávateľom predloženie cenovej ponuky s ekvivalentnými prvkami s porovnateľnými,
respektíve lepšími. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
 č.1 - Dvojvežová zostava - 1 ks s 2 šmýkačkami, balančným mostíkom, výlezným mostíkom,
lezeckou stenou a lanovou stenou, drevená sedlová strecha, výška pádu do 1-1,5 metra,
dopadová plocha v zmysle normy STN EN 1177 rozmer 6,2x3,9 metra; možný ekvivalent (+/5% z rozmerov herného prvku) – pri dodržaní použitých materiálov
Ilustračné foto
Rozmery: 6,2 x 3,9 m
Ochranná zóna: 10,2 x 8,6 m
Max. výška pádu: do 1,0 m
 č. 2 Detský kolotoč
Ilustračné foto
Rozmery: 0,8 x 0,8 x 1,2 m
Ochranná zóna: 4,8 x 4,8 m
Max. výška pádu: do 1,0 m
alebo
 č.3 - Prevažovacia hojdačka – 2 ks minimálna dĺžka hojdacej časti 3m(ekvivalent +/- 5%
dĺžky); sedáky z tvrdeného plastu UV stabilného, konštrukcia lepený hranol 12x12cm, doraz z
tvrdenej gumy o minimálnej hrúbke 20 mm pripevnený o spodnú sedaciu časť, výška pádu do
1,0 metra
Ilustračné foto
2

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Rozmery: 3,0 x 0,4 m
Ochranná zóna: 6,0 x 3,5 m
Max. výška pádu: do 1,0 m
 č. 4 - Lanový most – 1 ks konštrukcia lepený hranol 12x12cm, výška pádu 1,0 metra; všetky
oceľové časti ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,
lanové súčasti tvorené lanami s oceľovou výstužou min 6 prameňov, zabetónované oceľové
pätky, žiarovo zinkované.
Ilustračné foto
Rozmery: 1,9 x 1,0 m
Ochranná zóna: 5,0 x 4,0 m
Max. výška pádu: do 1,0 m

 č. 5 - Kresliaca tabuľa – obojstranná – 1ks konštrukcia lepený hranol 12x12cm, zabetónované
oceľové pätky, žiarovo zinkované
Ilustračné foto
Rozmery: 1,2 x 0,15 m
Ochranná zóna: 3,2 x 4,8 m
Max. výška pádu: do 1,0 m

 č. 6 – Piškvorky – 1 ks obľúbená detská hra piškvorky, min. 3 stĺpce a 3 riadky kociek,
konštrukcia lepený hranol 12x12cm, zabetónované oceľové pätky, žiarovo zinkované
Ilustračné foto
Rozmery: 1,0 x 0,15 m
Ochranná zóna: 3,2 x 4,8 m
Max. výška pádu: do 1,0 m

 č. 7 - Pružinová hojdačka Koník – 1 ks výška pádu do 1 metra, dopadová plocha 3,5 x 3 metra
(možný ekvivalent (+/-5% z rozmerov herného prvku)
Ilustračné foto
Rozmery: 0,9 x 0,3 m
Ochranná zóna: 3,5 x 3,0 m
Max. výška pádu: do 1,0 m

 č. 8 - Pružinová hojdačka PES – 1 ks výška pádu do 1 metra, dopadová plocha 3,5 x 3 metra
(možný ekvivalent (+/-5% z rozmerov herného prvku)
Ilustračné foto
Rozmery: 0,9 x 0,3 m
Ochranná zóna: 3,5 x 3,0 m
Max. výška pádu: do 1,0 m

a) Konštrukcia jednotlivých herných prvkov je riešená ergonomicky pre fyziognómiu a
motorické schopnosti detí.
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b) Popis jednotlivých herných prvkov, zostáv, určenie pre vekové kategórie, materiálové
zloženie, kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu, veľkosť bezpečnostnej zóny
bude uvedená v technických listoch dodávaných prvkov.
c) Herné prvky budú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých
herných prvkov bude riešené osadením do betónových základov, v zmysle kotevného plánu
výrobcu herných prvkov.
d) Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do
dopadovej plochy, t.j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej
hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej
plochy.
e) Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priložiť návod na inštalovanie
zariadenia, na jeho odbornú montáž, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 čl.
6.1.
f) Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľne a na
viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1 čl. 7.
(druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne).
Zemné práce tvorí odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú plochu
detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie. Dopadová
plocha Na zabezpečenie požadovanej kvality dopadovej plochy je gumená rohož., t.j. v zmysle
normy EU - STN EN 1176 a 1177.
5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 790,835 eur bez DPH
Finančné krytie z dotácie: Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70
Bratislava 1 z programu poskytovateľa s názvom „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ so
zameraním na výstavbu detských ihrísk a prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Vlastná platba bude realizovaná:
Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov
potvrdených verejným obstarávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť
je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo a špecifikáciu
fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.

6.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
Ponuky sa vyhodnocujú na základe:
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria: najnižšia celková cena s DPH pre
predmet zákazky.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním predložených cenových ponúk.
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.
1. V prípade kritéria Celková cena diela v Eur s DPH určeného verejným obstarávateľom,
ktorými je najvýhodnejšia najnižšia cena s DPH, sú pravidlá jeho uplatnenia nastavené
takým spôsobom, že ponuke uchádzača s najnižšou hodnotou daného kritéria (najnižšou
cenou) sa umiestni na 1. mieste v poradí. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude
zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené,
podľa kritérií. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v hodnotení sa umiestni na
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1. mieste. Ďalšie poradie uchádzačov bude stanovené na základe zostupne od najnižšej do
najvyššej celkovej hodnoty cenových ponúk.
7.
Dĺžka trvania zákazky: najneskôr 30 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané najneskôr do 5 dní odo dňa kladného
vyhodnotenia postupu verejného obstarávateľa z vykonaného verejného obstarávania
zákazky s názvom „Detské ihrisko v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede“ Úradom vlády
Slovenskej republiky ako poskytovateľom štátnej dotácie.
8.
Podmienky účasti:
8.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods. 2 písm. e) citovaného zákona alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom
vyhotovení– doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky nie starší ako 3 mesiace ku
dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Upozornenie: Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO; v prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
8.5 Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 1 v € (eurách) bez DPH a vrátane DPH za predmet zákazky.
Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho dodávateľa 8.6 Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 2 tejto výzvy) podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné).
8.7 Návrh zmluvy (príloha č. 3 tejto výzvy) podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a
opatrený pečiatkou uchádzača (ak relevantné) - predložiť v elektronickej podobe na CD,
resp. DVD nosiči v niektorom z nasledovných editovateľných formátov: *.doc, *.docx,
*.rtf, *.odt alebo ekvivalent.
Všetky doklady sa predkladajú v 1 originálnej verzii.
9.

Použitie elektronickej aukcie: Nie

10.

Lehota na predkladanie ponúk:
 Lehota na predkladanie ponúk je do: 22.10.2018 do 10.00 hod. V prípade doručenia
poštou alebo osobne, musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
 Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť
ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie
ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri
vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne
označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Detské
ihrisko v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede“ ako aj obchodným menom a sídlom
uchádzača.

12.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na
čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom končí dňom
31.12.2018
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Doplňujúce informácie:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH V prípade uchádzača, ktorý nie je
platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. O skutočnosti, že uchádzač nie je platcom DPH,
upozorní uchádzač v ponuke. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady
potrebné na zhotovenie a dodanie diela ako celku, a to najmä náklady na montážne práce,
materiál a prepravu.
Dĺžka trvania zákazky: od účinnosti zmluvy do 31.12.2018. Zmluva bude podpísaná s
úspešným uchádzačom až po kontrole procesu verejného obstarávania a po podpise grantovej
zmluvy.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: do 22.10.2018 do 10:00 hod.
Termín otvárania ponúk: 22.10.2018 o 10:10 hod. na adrese verejného obstarávateľa Mesto
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 60 dní od predloženia ponuky
1) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
2) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a
neobjednať práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa
táto verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu
v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných
prostriedkov najmä, nie však výlučne vtedy ak Úrad vlády Slovenskej republiky
poukáže na účet verejného obstarávateľa finančné prostriedky/dotáciu z programu
s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018.
V Dunajskej Strede, dňa 05.10. 2018

v. r.
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č.3: Návrh Zmluvy o dielo
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