Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko
Výzva na predkladanie ponúk
Verejný obstarávateľ
Poštová adresa
PSČ
IČO
Kontaktná adresa
tel.č.
e-mail

Obec Ratkovské Bystré
Ratkovské Bystré 82
982 66
00319007
Mgr. Dušan Bodnár
0915 818 638
ratkovskebystre@gmail.com

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): http://www.ratkovskebystre.sk/
Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko
Hlavný kód CPV:

37535200-9 Zariadenie ihrísk

Druh zákazky:

Zákazka na dodanie tovaru

Stručný opis: Predmetom zákazky je kúpa, dodanie, výkopové práce, betónovanie základov
a montáž 5 herných prvkov, „Multifunkčná zostava s osadením (PLAYSYSTEM 7m-2combi
Nerez“, „Vahadlová hojdačka s osadením 2 ks“, „Nerezový kolotoč s osadením – 1 ks“,
„Pružinová hojdačka koník s osadením – 1 ks“, „Gumové rohože 1x1 m s uložením – 16 ks“,
spĺňajúce požiadavky ANTIVANDAL a bezpečnostné a normatívne požiadavky pre verejné
ihriská, Prvky budú umiestnené v obci Ratkovské Bystré, katastrálne územie Ratkovské Bystré.
Špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 9583,33 EUR bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena na celý predmet zákazky v EUR vrátane
DPH. Uchádzač musí predložiť prílohu č.2 tejto výzvy Návrh na plnenie kritériá podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom
DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady
uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania
Dĺžka trvania zákazky:

14 dní od objednania

Podmienky účasti: 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) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko
vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré
sú predmetom tejto zákazky - výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo
iného registra
Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
Lehota na predkladanie ponúk:
• ponuky je možné doručiť: poštou, osobne alebo elektronicky
• lehota na predkladanie ponúk je do: 14.09.2018
• v prípade doručenia poštou alebo osobne musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená
na adresu: Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré.
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 vylúčené. 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
Ratkovské Bystré“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
Termín otvárania ponúk: 17.09.2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

31.10.2018

V Ratkovskom Bystrom, 10.09.2018

________________________
Mgr. Dušan Bodnár
starosta obce

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko
Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky
Názov zákazky: Detské ihrisko
Predmetom zákazky je kúpa, dodanie, výkopové práce, betónovanie základov a montáž 5
herných prvkov, „Multifunkčná zostava s osadením (PLAYSYSTEM 7m-2combi Nerez“,
„Vahadlová hojdačka s osadením 2 ks“, „Nerezový kolotoč s osadením – 1 ks“, „Pružinová
hojdačka koník s osadením – 1 ks“, „Gumové rohože 1x1 m s uložením – 16 ks“, spĺňajúce
požiadavky ANTIVANDAL a bezpečnostné a normatívne požiadavky pre verejné ihriská,
Prvky budú umiestnené v obci Ratkovské Bystré, katastrálne územie Ratkovské Bystré.
Špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.
Technická špecifikácia
1.1 Multifunkčná zostava
- 2x nerezové veže so strechou, prepojené lanovým chodníkom
- 2 x sklznice
- piložená kombinovaná hojdačka 1x premenšie deti, 1 x preväčšie deti
- 2 x nerezové schodisko
- 2x bočnice s HDPE materiálu
- Lanové prvky sú priemyselné lanové štruktúry s priemerom 16 – 18 mm. Oceľové
zinkované vlákna, polyuretánové jadro a opláštenie. Bezúdržbový prvok použivaný
v podmienkach extrémnej prevádzky a vandalizmu.
- Na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný nerezový materiál, čo
bude garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú
prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie navrhnúť pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa
k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne
zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž
a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou,
prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne
zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania
detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti
s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať
bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám,
ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN
EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa
a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti
detí.
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER:
VEK:
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:
NÁRAZOVÁ ZÓNA:

3,3m (v) x 6,3m (š) x 6,1m (d)
2 - 14 r.
0,99m
8,2m x 9,3m

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: TRÁVA
Dopadová zóna gumená dlažba 1x1mx4cm(hr) (VP 1,4)červ.

1.2 Vahadlová hojdačka – 2ks

- na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný nerezový materiál, čo
bude garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú
prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie navrhnúť pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa
k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne
zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž
a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou,
prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne
zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania
detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti
s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať
bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám,
ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN
EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa
a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti
detí.

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER:
0,7m (v) x 0,4m (š) x 3,0m (d)
VEK:
2 - 14 r.
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:
0,7m
NÁRAZOVÁ ZÓNA:
3,4m x 6,0m
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.: tráva, ornica

1.3 Nerezový kolotoč – 1ks
- na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný nerezový materiál, čo
bude garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú
prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie navrhnúť pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa
k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne
zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž
a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou,
prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne
zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania
detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti
s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať
bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám,
ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN
EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa
a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti
detí.

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER:
VEK:
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:
NÁRAZOVÁ ZÓNA:
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.:

0,6m (v) x 1,1m ( priemer )
3 - 8 r.
0,1m
priemer 5,1m
tráva, ornica

1.4. Pružinová hojdačka koník – 1 ks
- na konštrukcie zariadení a ich funkčných doplnkov použiť kvalitný nerezový materiál, čo
bude garantovať vysokú a stabilnú konštrukčnú pevnosť, bezproblémovú
prevádzkovú funkčnosť. Konštrukcie navrhnúť pre extrémne antivandal použitie.
- Inštaláciu zariadení uskutočniť podľa platných bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa
k bezpečnosti detských ihrísk a v súlade s pokynmi výrobcu. Osadenie uskutoční špeciálne
zaškolený personál dodávateľského subjektu, ktorý preberá záruku za bezpečnú montáž
a prevenciu proti vzniku javových skutočností vzniknutých neodborne riešenou montážou,
prípadne nefunkčnosťou daného zariadenia či rizikových faktorov plynúcich z neodborne
zabezpečenej realizácie.
- Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania
detských hracích prvkov v podmienkach v dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti
s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukačnou, prvky technicky realizovať
bezvýhradne v súlade s platnou legislatívou EU a SR - platným bezpečnostným normám,
ktoré súvisia s výstavbou, prevádzkou a údržbou takýchto areálov, predovšetkým EN/STN
EN 1176, EN/STN EN1177, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o ochrane spotrebiteľa
a riešenie zodpovednosti za prevádzku zariadení v kontexte ochrany zdravia a bezpečnosti
detí.
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMER:
VEK:
KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU:
NÁRAZOVÁ ZÓNA:
DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.:

0,85m (v) x 0,87m x 0,257m
2 - 8 r.
0,51m
3,9 m x 3,3m
tráva, ornica

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko

Spoločná technická špecifikácia pre všetky prvky:
• všetky skrutky zakryté krytkami
• gumené prípadne plastové kryty na vrcholoch konštrukcie - stĺpov
• oceľové laná (v prípade použitia) obalené polypropylénom, spojené trvácnymi plastovými
prvkami
• žiadne ostré hrany alebo štrbiny
• výrobky musia byť nové, doposiaľ nepoužívané
• výrobky musia spĺňať kritéria STN EN 1176 (alebo ekvivalent rovnaký alebo vyšší)
V cene predmetu zákazky je zahnuté:
• doprava jednotlivých prvkov detského ihriska na miesto dodania
• montáž prvkov na mieste dodania
• výkopové práce - základy pätiek prvkov
• osadenie prvkov do pripravených základov
• zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých prvkov
• jedna ročná prehliadka prvkov podľa STN EN1176 (alebo ekvivalent rovnaký alebo vyšší)
ma 5 rokov
• na nerezové konštrukcie, časti s HDPE plastu a nerezové reťaze poskytnúť záruku 10
rokov
Minimálna záručná doba je 24 mesiacov.

Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré
zákazka: Detské ihrisko
Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií
(súťažná ponuka)
Názov zákazky: Detské ihrisko
Názov uchádzača/označenie skupiny:
Adresa uchádzača:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

Telefón:

Fax:

e-mail:

www:

Bankové spojenie:
IBAN:

P.č.

1.

2.
3.

Názov položky

Merná
jednotka

Počet ks

ks

1

ks

2

ks

1

Herný prvok „Multifunkčná
zostava s osadením
(PLAYSYSTEM 7m-2combi
Nerez“
Herný prvok „Vahadlová
hojdačka s osadením“
Herný prvok „Pružinová
hojdačka koník s osadením“

4.

„Gumové rohože 1x1 m
s uložením“

ks

16

5.

Nerezový kolotoč

ks

1

Cena za množstvo
v Eur bez DPH

Doprava a montáž
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
Výška a sadzba DPH
Cena za predmet zákazky v Eur s DPH

V ..........................................., dňa .....................
...........................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

