
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ:   MESTO PEZINOK 
Sídlo:                        Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Igor Hianik 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
 Kontaktná osoba na obhliadku: 
    Ing. Gabriela Repová, tel.: 033/6901 118, e-mail: gabriela.repova@msupezinok.sk  

 
2. Názov zákazky na stavebnú prácu 

„Revitalizácia typového detského ihriska  Za hradbami č. 34 v Pezinku“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Za hradbami č. 34, LV č. 4234, parc.č. 4319/41, k.ú. Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom obstarávania je realizácia, dodávka a  montáž  typového detského ihriska  na mieste 
pôvodného spoločensky nevyhovujúceho. Súčasťou zákazky je aj technická dokumentácia pre 
zabezpečenie dlhodobej bezpečnej prevádzky  ihriska, ďalej príprava a úprava terénnu, búracie práce a 
samotná realizácia, dodávka a montáž detského ihriska  ako dlhodobo funkčnej verejnoprospešnej stavby. 
ých verejnoprospešných stavieb. Ide o existujúce ihrisko v obytnej zóne  Za hradbami č. 34, ktoré budú 
podliehať revitalizácií v zmysle projektu Revitalizácia typového detského ihriska na ul. 1. mája č. 6 a  Za 
hradbami č. 34 s navrhovanými stavebnými a udržiavacími prácami. Nové priestory budú riešené v  súlade 
s STN EN 1176 a STN EN 1177 ako oddychovo-relaxačné priestory určené pre deti do 6 rokov, aj pre 
staršie deti do 18 rokov, dospelých a  seniorov. Navrhované riešenie uvažuje s bezpečnými  dopadovými 
plochami s dostačujúcimi priestormi pre relax, zábavu a  hry, zelenými plochami, mobiliárom a prvkami 
(odpadkový kôš, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom, stojanom na bicykle a  pod.), terasovitým 
sedením, drevenými pergolami pre zatienenie a zazelenanie, terasovitým spôsobom sedenia,  
interaktívnym hracím prvkom a fit zónou s posilňovacími prvkami či úpravou existujúcich múrikov 
s doplnením hracích prvkov podľa funkčného a  dispozičného riešenia štúdie.    
Na základe nových usmernení a opatrení určené pre verejné ihriská je potrebná revitalizácia pôvodných 
typových ihrísk v súlade s novými technickými normami a certifikáciou hracích prvkov a ich bezpečnosťou.  
 

Revitalizácia typového detského ihriska Za hradbami 34, v Pezinku 

V súčasnosti je ihrisko v nevyhovujúcom stave, ohraničené betónovými múrikmi, hracími prvkami, ktoré 

nezodpovedajú požiadavkám bezpečnosti, dopadové plochy sú betónové bez iných bezpečných povrchov 

a hracie zostavy už neplnia funkciu bezpečného hrania. Ihrisko je zachované v stave z rokov 60 tych, komunita 

/ľudí žijúcich v obytnej zóne sa snaží svojpomocne dobudovávať ihrisko, no potrebné je dodržať koncept 

verejného ihriska so všetkým čo je nevyhnutné obsiahnuť ako doplnkovú infraštruktúru.  

 

Členenie riešeného ihriska na zóny 
01 Fitnes zóna 57,5 m² 
02 Spevnené plochy 124,5 m² 
03 Detské ihrisko 74,2 m² 
 
Požiadavky na interaktívny kombinovaný detský herný prvok: 
1. prvok určený pre staršie deti vo veku 5-14 rokov 
2. bezúdržbové materiály 
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3. prvok zameraný na rozvoj balančno - motorických schopností a lezenia 
4. prvok musí obsahovať min. 8 stanovíšť  
5. hliníkové nosné rámy profilu min. 2,5 mm, ošetrené antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom,  

                  hrúbka lana a lezeckých prvkov min. 16mm s oceľovou výstuhou, materiál spojky na spájanie lana,  
                  materiál šmýkačky, polyetylén, bezúdržbové prevedenie, Prevedenie Antivandal, certifikát podľa normy STN EN  
                  1176, spojovací  materiál, nerez 

 
Podrobnosti predmetu zákazky sú súčasťou štúdie pre ohlásenie stavebných úprav a  udržiavacie práce, 
sprievodnej správe, zoznam prvkov mobiliáru a hracích či fyzioterapeutických prvkov podľa funkčných zón 
a ich využitia v priestore a výkazu výmer (príloha č. 2, 3, 4). Ťažiskový priestor je vymedzený hlavnými 
pešími komunikáciami a je rozdelený na tri základné funkčné zóny: 1. aktívna zóna, 2 . pobytová zóna, 3. 
relaxačná zóna. 
V prílohe pre priblíženie súčasného stavu fotodokumentácia ihriska ako súčasť osobnej obhliadky . 
 
Od úspešného uchádzača bude investor požadovať k odovzdaniu diela statický posudok k riešeniu terasovitého 
sedenia a tieniacej pergoly platné certifikáty pre slovenskú legislatívu a technologické listy hracích prvkov 
s popisom a v zmysle požiadaviek technickej inšpekcie a príslušného zákona. 
 

Nakladanie s odpadom 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné 

právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené práce 

vykonáva.  

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

4. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu. 

 

Ostatné upozornenia 

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY PRÁCE A 

DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA ! 

                                  
5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a poskytnutej dotácie z nadácie EPH, 
bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní. Splatnosť faktúry je 30 dní 
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

45 000,00 EUR bez DPH / 54 000,00 EUR s DPH  
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu  a  spracovanie ponuky.  
Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach obhliadky: Ing. Gabriela 
Repová, tel.: 033/6901 118, e-mail: gabriela.repova@msupezinok.sk, najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou 
predkladania ponúk. 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do ktorej 

zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná + vyplní identifikačné údaje 
uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; 
DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/ + vyhlásenie 
uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, 
v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  rozsahom predmetu zákazky a súhlasí 
s podmienkami tohto verejného obstarávania (príloha č. 1) 

- rozpočet (ocenený výkaz výmer, príloha č. 2) 
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- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp. 
uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu) 

- referencie z realizácie minimálne 3 ihrísk podobného charakteru v minimálnom objeme 50 tis. EUR s DPH na 1 
ihrisko 

- návrh zmluvy (podpísaný štatutárom, príloha č. 5) 
 

Ďalšie požadované dokumenty, ktoré uchádzač predloží do súťaže: 
1. vizualizácie jednotlivých zón / škice s umiestnením príslušenstva 
2. pôdorysné zakreslenie jednotlivých ihrísk s vyznačením osadenia navrhovaných prvkov, spevnených   
    plôch, športového povrchu, drevenej terasy, pergoly  
3. technický návrh odvodnenie daných plôch 
4. technický návrh (výkres) pergoly 
5. technický návrh (výkres) terasy 
6. technické listy navrhnutých herných prvkov  
7. technické listy navrhnutého mobiliáru 
 
Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka 
uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 24.06.2021. Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné 
doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme 
podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf 
/poznámka: 1 e-mail = max 10 MB/ 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky 
Zhotovenie diela sa bude realizovať na základe zmluvy. Termín dodania: do 90 dní od odovzdania staveniska. 
 

11. Doplňujúce informácie 
- Komunikácia ohľadom podmienok výzvy sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, prostredníctvom e-

mailovej adresy: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
- Komunikácia ohľadom obhliadky miesta predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, 

prostredníctvom e-mailovej adresy: gabriela.repova@msupezinok.sk, prípadne tel.: 033/6901 118 
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu/objednávku 

s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 
predpokladať. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku v prípade, ak cena ponuky bude 
vyššia než predpokladaná hodnota zákazky.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu/objednávku na predmet 

zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
- Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade zverejnenia doplňujúcich 

informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 
- Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva. 

 
12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
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15.06.2021 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka  
Príloha č. 2 – výkaz výmer_Ihrisko Za hradbami č. 34 
Príloha č. 3 -- štúdia_Ihrisko Za hradbami č. 34 
Príloha č. 4 – zoznam prvkov so špecifikáciou a ilustračnými fotografiami 
Príloha č. 5 – návrh zmluvy 
 
 
 
 
 


