
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výzva na predkladanie ponúk 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Mesto Fiľakovo 

Sídlo:    Radničná 25, 98601  Fiľakovo 

Štatutárny  zástupca:   Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 

Kontaktná osoba:  Ing. Ivan Vanko 

Telefón:   047/4381001 

Fax:    047/4381001 

Email:    mesto@filakovo.sk 

IČO:    00316075 

DIČ:    2021115052 

 

2. Druh zákazky 

Tovar a služba 

 

3. Predmet zákazky 

     „Detské ihrisko v mestskom parku vo Fiľakove.“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Názov stavby:  

Detské ihrisko v mestskom parku vo Fiľakove 

 

Miesto stavby:  

Mestský park Fiľakovo  

 

Pozemok: 

pozemok parc. č. KN-C 2483/1v k.ú. Fiľakovo 

 

Zámerom verejné obstarávateľa je zakúpenie zostavy detského ihriska.  

Navrhnutý typ prvku detského ihriska je kombinovaná 4-veža z agátového dreva. Jednotlivé 

vežičky musia byť vzájomne prepojené rôznymi prvkami (lávka, valec a pod.). Minimálne 

dve veže musia byť zastrešené strechou so sedlovou alebo stanovou strechou.  

Presný popis zostavy: 

Zostava má rozmer 770 x 650 cm, ochranná zóna je 1170 x 950 cm a je zostavená tak, aby 

ponúkla všetky výhody multifunkčého zábavného centra. Deti v nej môžu preliezať tunelmi, 

ktoré majú dĺžku 120 cm, priemer 63 cm a sú tvorené agátovými brúsenými doskami o sile 

25 mm a šírke 100 mm. Tunely sú uchýtené nielen pri vežiach ale musia byť spevnené 

minimálne dvoma obručami, ku ktorým budú dosky priskrutkované vratovými skrutkami 

z druhej strany prichytené klobúkovými maticami.   Okrem dvoch tunelov sú veže prepojené 

jedným pohyblivým mostíkom, pričom je dodržaná v zmysle STN EN 1176 všade 

minimálna vzdialenosť medzi mostíkom a zábranami 230 mm. Ďalšia možnosť pohybu je 

po pevnom moste. Oba prepojovacie mosty sú dlhé 170 cm. Na veže sa dostanú kolmými 

lezeckými stenami, ktoré majú vyrezané úchyty pre pohodlné lezenie o rozmere 120 x 80 
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mm.  Na jednu z veží je prístup po schodoch ktoré majú po oboch stranách madlá spĺňajúce 

požiadavku na uchopenie zovretím. Prístup je tiež umožnený dvoma šikmými plošinami 

s lezeckými kameňmi. Tieto tiež musia spĺňať parametre pre uchopenie v zmysle STN EN 

1176. Výška zostavy v najvyššom bode nad zemou bude 380 cm a výška podláh, na ktorých 

sú upevnené šmýkačky bude 100 cm. Hrací prvok bude navrhnutý výrobcom tak, aby spĺňal 

kritickú výšku pádu do 100 cm. Na každej z nosných nôh bude musieť byť viditeľné 

označenie základnej úrovne. Drevo, ktoré bude zabetónované pod základnou úrovňou prvku 

musí byť ošetrené hydroizolačným prípravkom. Na zostave musia byť použité 

sklolaminátové šmýkačky, ktoré vynikajú pevnosťou, odolnosťou voči vandalizmu 

a v letných mesiacoch nemôže dôjsť k ich prehriatiu a tým popáleniu detí ako u nerezových 

či vyrobených z pozinkovaného plechu a majú podstatne dlhšiu životnosť ako plastové. Celá 

zostava bude vyrobená z agátového dreva, ktoré obsahuje najviac prírodných alkaloidov a je 

charakteristické štruktúrou, ktoré nevytvára triesky, čím sa eliminuje možnosť poranenia 

detí. Povrchová úprava sa zabezpečí vodou riediteľným prípravkom, ktorý spĺňa parametre 

použitia na detských hračkách. Náter musí byť trojvrstvový, aby sa zabezpečila optimálna 

ochrana dreva pred UV žiarením. Čelá a čapy nosných agátových stĺpov, ktoré budú o sile 

10 – 13 cm musia byť natreté špeciálnym prípravkom proti nesiakaniu. Konštrukcia podlahy 

musí byť presne začapovaná do nosných stĺpov, nebude postačovať iba prichytenie 

skrutkami či inými spojmi. Schody musia byť opatrené drážkovaním o šírke 3 mm a hĺbke 

2,5 mm, čím sa zabezpečí ich protišmyková úprava. Otvory medzi výplňou zábran nesmú 

presiahnuť 80 mm. Strešnú konštrukciu budú tvoriť agátové dosky. Konštrukčné riešenie 

nosnej časti strešnej krytiny musí byť prevedené tak, že na nej budú vytvorené zárezy pre 

strešné laty aby sa zamedzilo ich uvoľneniu aj v prípade prasknutia spojovacieho materiálu.  

 

 Cena musí zahŕňať:  
a) doprava jednotlivých prvkov na miesto  realizácie  

b) výkopové práce – výkopy pre základové pätky  

c) zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých prvkov  

d) montáž prvkov na mieste realizácie 

e) a ostatné náklady spojené s realizáciou 

 

Plánovaný tvar zostavy je v prílohe.  

 
 

Bezpečnostná zóna podľa STN EN 1177  s rozmermi 11,7 x 9,50 m bude vybudovaná na 

náklady verejného obstarávateľa.  

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

6 650,00 € bez DPH 

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Mesto Fiľakovo, Mestský park  

 

7. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nie je možné použiť variantné riešenie 
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9. Trvanie zákazky 

Termín dodania max. 6 týždňov od vystavenia objednávky 

 

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Vystavenie objednávky na predmet zákazky 

 

11. Obsah  ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, 

číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 

vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

 

b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra), ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky.  

 

c) Návrh na plnenie  kritérií  (príloha č. 1) v jednom vyhotovení, podpísaný  uchádzačom, 

jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v 

mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. 

podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

 

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

11.07.2018 do 09.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 

25, 986 01  Fiľakovo. Ponuka sa predkladá v uzatvorenej obálke  označenej heslom – 

„Verejná súťaž“ - „Detské ihrisko v mestskom parku vo Fiľakove.“ 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

11.07.2018 o 10.00 hod. 

Miesto: Mestský úrad  Fiľakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí. Vyhodnotenie 

ponúk je neverejné 

 

14. Kritériá hodnotenia ponúk 

Najnižšia cena  s DPH. 

 

15. Obhliadka  miesta   

Obhliadku  je možné dohodnúť v pracovnom čase s Ing. Ivanom Vankom na  tel. č.:  

047/438100, 0907 244 983 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk 

 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení 

nie je možné podať námietky 

- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií 

získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk
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pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému  uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku 

prijíma. 

- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný 

uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať 

na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší 

v poradí. 

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) ak nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených  

verejným obstarávateľom, 

c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze 

obstarávania. 

25.06.2018 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                       

                                                                                                        primátor mesta 


