
Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 

 

Tel.: +421 43 5309 786 Fax: +421 43 5381360 E-mail: obec@nizna.sk 

 
 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Obec Nižná 

Sídlo:   Nová doba 506, 027 43  Nižná 

IČO:    00314684 

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Rosina, starosta 

Webové sídlo:  www.nizna.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „ZoVO“). 

Kontaktná osoba: Tomáš Kubica 

E-mail:   asistent@nizna.sk  

Telefón:  +421 903643918 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  

na internetovej adrese (URL): 

http://www.nizna.sk/zverejnovanie/verejne-obstaravanie/zakazky-vystavba-detskeho-ihriska-v-

niznej-2.html  

3. Názov zákazky 

Výstavba detského ihriska v Nižnej  

4. Hlavný kód CPV 

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

37535200-9 Zariadenie ihrísk 

5. Druh zákazky 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná). Stavebné práce iné ako bežne dostupné na trhu. Postup podľa § 

117 ZoVO. 

6. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska, na pozemku parc. č. 600/1 v okrese Tvrdošín, obec 
Nižná, katastrálne územie Nižná, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva č. 948, druh pozemku 
ostatná plocha, vo výmere 19214 m2 a parc. č. 600/2 v okrese Tvrdošín, obec Nižná, katastrálne územie 
Nižná, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva č. 948, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, vo výmere 3620 m2, ktorý je vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa, 
v nasledovnom rozsahu: 

a) Preliezka Včielka – 1 ks (zostava pozostáva z troch pevných preliezacích tunelov, dvoch dlhých 
lanových preliezacích tunelov, na jednom aj druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom 
rebríku, predná a zadná časť tela v tvare včielky žltej a čiernej farby, ktorej súčasťou sú aj oči, 
ústa a tykadlá; výška podestov (tunelov) je 90 cm a 30 cm; bezúdržbová konštrukcia – 
galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním; tunel, telá zvieratiek – HDPE - 
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dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké 
mechanické a tepelné vlastnosti; lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom; 
rebríky – nerezové; ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné 
plastové krytky; rozmery zostavy: d 6,5 x š 1 x v 2,4 m; rozmery bezpečnostnej zóny: d 9,5 x š 
4 m), 

b) Domček so schodíkmi a šmýkalkou – 1 ks (bezúdržbová konštrukcia – galvanizovaná oceľová 
konštrukcia upravená práškovaním; šmýkalka – nerezová s bokmi HDPE alebo šmýkalka HDPE 
- dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké 
mechanické a tepelné vlastnosti; striešky, bariérky, boky schodíkov – HDPE - dosky z 
polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké 
mechanické a tepelné vlastnosti; podlahy – protišmykové; ochranné prvky – na zabránenie 
vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky; rozmery zostavy: d 3,39 x š 0,90 x v 3,31 
m; rozmery bezpečnostnej zóny: d 5,79 x š 3,90 m), 

c) Hojdačka reťazová dvojmiestna – 1 ks (možnosť výberu sedadiel – sedadlo pre väčšie 
deti/sedadlo pre menšie deti s operadlom po celom obvode; bezúdržbová konštrukcia – 
galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním; reťaze – nerezové; sedadlá – pevná 
guma s hliníkovou výstužou; rozmery prvku : d 1,8 x š 3,2 x v 2,4 m; rozmery bezpečnostnej 
zóny: d 8,32 x š 3,00 m), 

d) Hojdačka preklápacia – 1 ks (bezúdržbová konštrukcia– galvanizovaná oceľová konštrukcia 

upravená práškovaním, konštrukcia má nosný oceľový rám s teflónovým ložiskom; dorazy – 

gumové; ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky; 
rozmery prvku: d 3,0 x š 0,30 x v 1,00 m; rozmery bezpečnostnej zóny: d 5,00 x š 2,40 m), 

e) Hojdačka na pružine – 1 ks (telo hojdačky – HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a 

trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti; pružina – 

galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním; ochranné prvky – na zabránenie 
vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky; rozmery prvku: d 0,82 x š 0,26 x v 0,67 m; 
rozmery bezpečnostnej zóny: d 3,22 x 2,60 m), 

f) Kolotoč – 1 ks (bezúdržbová konštrukcia – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená 
práškovaním; podlaha protišmyková hliníková; sedacia časť po obvode a otočný volant – HDPE 
- dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou; odolný voči UV žiareniu, má vysoké 
mechanické a tepelné vlastnosti; ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité 
ochranné plastové krytky; rozmery prvku: ø 1,5 m; rozmery bezpečnostnej zóny: ø 5,5 m), 

g) Konštrukcia tabule bez prevádzkového poriadku – 1 ks (bezúdržbová konštrukcia – 

galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním; striešky – HDPE - dosky z 
polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké 

mechanické a tepelné vlastnosti; ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité 
ochranné plastové krytky; rozmery prvku: v 1,8 m), 

h) Povrch detského ihriska – 25 m2 (gumová dlažba, červená farba, rozmer 1000 x 1000 mm, 
hrúbka 40 mm: 1; komplet pod hojdačku reťazovú dvojmiestnu; bezpečnostný povrch bude 
zrealizovaný pod hojdačku reťazovú dvojmiestnu; na bezpečnostný povrch bude použitá 
gumová dlažba podľa normy STN-EN 1177), 

i) Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska – 1kpl (doprava 
prvkov na miesto realizácie detského ihriska; všetky výkopové práce pre kotvenie prvkov, 
montáž prvkov, samotné kotvenie prvkov, betónovanie, úpravu terénu po realizácií; hĺbenie 
bezpečnostnej zóny, dodávka a realizácia spodnej stavby so štrkopieskov v dvoch frakciách so 
zhutnením v hrúbke 20cm (8t), dodávka a osadenie betónových obrubníkov do betónového 

lôžka (24ks), betón na obrubníky C 12/15, (1m3), pokládka gumovej dlažby – červená farba, 
hrúbka 40 mm (25m2)). 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 



 
 

12 488,72 EUR bez DPH 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena s DPH. 

9. Dĺžka trvania zákazky 

6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr do 31.5.2019. 

10. Podmienky účasti 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží 

a) cenovú ponuku (s vyplnenými identifikačnými údajmi podľa prílohy č. 1 výzvy),  

b) položkový rozpočet (ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 1 výzvy). 

Verejný obstarávateľ overí oprávnenie vykonávať stavebné práce a dodávať tovar v príslušnom verejne 

dostupnom registri (napr. OR SR, ŽR SR).  U úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred 

podpisom zmluvy o dielo  overovať platný zápis v Registri partnerov verejného sektora (v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.). 

Ponuka musí byť doručená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1, v lehote podľa bodu 11. Obálku je potrebné označiť textom: „NEOTVÁRAŤ – 

CENOVÁ PONUKA DETSKÉ IHRISKO“. 

11. Použitie elektronickej aukcie 

Nie 

12. Lehota na predkladanie ponúk 

14.3.2019, 15.00 hod. 

13. Termín otvárania ponúk 

15.3.2019 

14. Lehota viazanosti ponuky 

23.4.2019 

15. Doplňujúce informácie 

15.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom po vykonaní kontroly procesu 

verejného obstarávania zo strany Úradu vlády SR podľa čl. II ods. 5 Zmluvy o poskytnutí dotácie na 

podporu rozvoja športu na rok 2018, č. CEZ ÚV SR: 649/2018, uzavretej medzi Úradom vlády 

Slovenskej republiky a verejným obstarávateľom. 

15.2 Verejný obstarávateľ môže v prípade potreby vysvetliť, príp. doplniť informácie uvedené vo 

výzve a jej prílohách. Vysvetlenie, príp. doplnenie bude záujemcom zaslané elektronickou poštou. 

15.3 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. 

15.4 Proti rozhodnutiam verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZoVO 

nie je možné podať námietky (§ 170 ZoVO). 

15.5 Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač. 

 



 
 

Prílohy: 

1. Výkaz výmer 

2. Technická špecifikácia prvkov detského ihriska 

3. Situačný nákres 

4. Návrh zmluvy o dielo 

 

V Nižnej 27.2.2019 

 Ing. Jaroslav Rosina 

 starosta 

 

 


