
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Obec Veľké Rovné 

Názov adresy a kontaktné údaje: Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné 

Webové sídlo (internetová adresa): http://www.velkerovne.sk/ 

 

 

        Veľké Rovné, dňa 10.12.2018 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní 

 
 
 
Názov zákazky:  
Výstavba detského ihriska v obci Veľké Rovné 
 
Opis predmetu zákazky:  
 
Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska, ktoré bude umiestnené v katastri 
obce Veľké Rovné, na parcele č. C-KN: 2881/9. Detské ihrisko bude slúžiť hlavne pre deti 
predškolského veku. Detské ihrisko sa bude skladať z nasledujúcich častí: 
 
Dopadové plochy pod hracie plochy 
Vybavenie detského ihriska - zostava - šmýkačka, lezecká stena, lanová stena a lanový most 
Vybavenie detského ihriska - hracie prvky 
 
Všetky materiály použité pri výrobe detského ihrísk majú zásadný vplyv na celkovú životnosť 
ihriska, na frekvenciu jeho údržby a s tým samozrejme spojené náklady. 
Všetky prvky detského ihriska sú certifikované podľa STN EN1176. 
Lepené hranoly (3 vrstvové), pod tlakom lisované o rozmeroch 12x12cm (nosné stojky 
zostáv, hojdačky – preklápacie a visiace...). Táto technológia dosiahne efekt stability nosných 
častí a drevo je časovo stále, už nepracuje a nepraská tak ako pri použití guľatiny alebo 
jednoduchých alebo dvojvrstvových hranolov/obrúsené hrany a vysoká konštrukčná pevnosť/. 
Najdôležitejšou časťou je tlaková impregnácia dreva od 4 do 15 mm v závislosti od tvrdosti 
dreva, ktorá zabraňuje hnilobe. 
Hranol je ošetrený 3 vrstvami ekologicky nezávadného teakového oleja. 
 
Šmýkačky – zhotovená z viacvrstvového sklolaminátu. 
Vysoko molekulárny polyetylén – PLAYTEC – zábrany, krytky... 
 
Laná – /POLYFIX/ pletené lano sa skladá zo 6 vonkajších vinutých lán a jedného centrálneho 
oceľového lana v polypropylénovom púzdre. Hlavná výhoda je bezpečnosť detí a odolnosť 
proti vandalizmu. 
Podlahy a schody: podlahové dosky hrúbky 35 mm sú tlakovo impregnované a 3xošetrené 
náterom teakovým olejom. Toto riešenie dáva podlahe dlhšiu životnosť ako lepená preglejka, 
kde sa pri mechanickom odere podlahy a schodov aj normálnym používaním dostane voda a 
podlaha a schody následne začínajú strácať pevnosť a podliehajú hnilobe. 



 
Žiarovo zinkované oceľové pätky sú do konštrukcie uchytené pomocou závitových tyčí, ktoré 
sú do konštrukcie vlepené /vsadené/. Týmto technickým riešením sa zabraňuje prieniku 
vlhkosti do nosnej časti konštrukcie a následnej hnilobe dreva. Tento spôsob uchytenia 
žiarovo zinkovanej oceľovej pätky dáva konštrukcii predĺženú životnosť. 
Všetky oceľové časti konštrukcie sú povrchovo upravené žiarovým zinkovaním s vrchnou 
vrstvou vypaľovanej práškovej polyesterovej farby. 
Dopadové plochy " UMELÁ TRÁVA" - dopadová plocha, ktorá spĺňa náročné podmienky 
pre dopadové plochy pre detské ihriská, je estetickým doplnkom detských ihrísk. Zabezpečuje 
čistotu priestoru pre hranie detí, vysoký komfort pri hre a hlavne bezpečnosť. 
 
Predmet zákazky je realizovaný v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rozpočtových pravidlách“) a 
zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o poskytovaní dotácií“). 
 
 
Kódy CPV: 
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

37535200-9 - Zariadenie ihrísk 

 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe naceneného výkazu výmer (Rozpočet 
stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou) v sume 9655,00 Eur bez DPH. 
 
 
Miesto dodania predmetu obstarávania:   
Kataster obce Veľké Rovné, na parcele č. C-KN: 2881/9 
 
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
    NIE    ÁNO  
 
Možnosť predloženia variantných riešení: 
    NIE     ÁNO  
 
Lehota dodania predmetu obstarávania:  
2 mesiace od nadobudnutia účinnosti podpísanej zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 18.12.2018. do 9:00 hod. 
 
Vyhodnotenie ponúk:   
18.12.2018 do 9:15 hod.  
 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
       



• Najnižšia celková navrhovaná cena za predmet obstarávania (u platcu DPH cena 
s DPH, u neplatcu DPH konečná cena bez DPH). 

     
Plánovaný dátum zadávania zákazky je:  01/2019 
 
Ďalšie informácie obstarávateľa:  

 
Ponuku je možné doručiť e-mailom na adresu: jozef.micieta@velkerovne.sk, alebo poštou 
(prípadne osobne) v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 
s označením „Detské ihrisko, neotvárať“  na adresu verejného obstarávateľa uvedenú 
v hlavičke výzvy na predloženie cenovej ponuky.  
 
Za predloženie ponuky vopred ďakujem. 
 
 
Typ zmluvného vzťahu:  
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo 

 
 

Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 
• Ponúkanú cenu na uskutočnenie stavebných prác v zmysle prílohy č.1  tejto výzvy 

(nacenený výkaz výmer) 
• Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského 
registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, 
vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii. 

 
 
Cenové ponuky je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku. 
 
 
 
S  pozdravom   
 
 
            Ing. Jozef Mičieta 
                starosta obce  
 
 
Príloha č.1 : Výkaz výmer - v elektronickej forme -  na nacenenie ponuky  


