
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Mesto Stará Turá 

Názov adresy  : SNP 1/2 , 916 01 Stará Turá 

IČO: 00 312 002 

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Černá 

Telefón: 032-7461640 

Webové sídlo (internetová adresa): radovan.moravek@staratura.sk 

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

internetovej adrese (URL): www.staratura.sk 

 

Názov predmetu zákazky: „Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na 

Komenského ulici v Starej Turej“ 

 

Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zriadenie ihrísk 

                               45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

 

Druh zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Stručný opis: Predmetom zákazky je dodanie, osadenie a montáž detského ihriska v areáli 

Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej v súlade s normami STN EN 1176 a STN 

EN 1177 

 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

- povrch detského ihriska/ dopadová plocha – gumová dlažba 1m x 1mx4cm(hrúbka)... 

spolu 49 m2 

- kombinovaná zostava s troma závesnými hojdačkami a šmýkalkou, s nerezovými 

uchopovacími a závesnými prvkami, konštrukcia je z impregnovaného severského 

smreku, prvok je s kritickou výškou pádu do 1,4 m ................................................ 1 ks 

- Gymnastická zostava šesťuholník so závesnými chytmi, lanovou a lezeckou stenou, 

nerezovými rebrinami, šplhacou tyčou a hrazdou, konštrukcia je z impregnovaného 

severského smreku, prvok je s kritickou výškou pádu do 1,8 m, ............................ 1 ks 

- Trojhrazda s nerezovými tyčami, konštrukcia je z impregnovaného severského 

smreku, prvok je s kritickou výškou pádu do 1,0 m ................................................ 1 ks 

- Vahadlová hojdačka pre 4 deti vo veku od 3 do 12 rokov, s nerezovým stredovým 

nábojom a nerezovými uchopovacími prvkami, konštrukcia je z impregnovaného 

severského smreku, prvok je s kritickou výškou pádu do 1,0 m ............................. 1 ks 

- Nerezová lavička bez operadla so sedením z škandinávskej borovice, dlhá 1,8 m, 

pevne ukotviteľná do podkladu aby nebolo možné ju premiestniť do priestorov 

dopadových zón hracích prvkov ............................................................................... 2ks 

- Kovový smetný kôš na pozinkovanej konštrukcii s možnosťou vyberania nádoby pre 

potreby vysýpania ..................................................................................................... 2 ks 

- Trampolína 1,5x1,5 m s gumovým obložením ......................................................... 2 ks 

- Skákací panák atyp ................................................................................................... 1 ks  

- Veľká kresliaca tabuľa .............................................................................................. 1 ks 

- Kovová infotabuľa s popisom .................................................................................. 1 ks 

 

Verejný obstarávateľ umožňuje dodávateľom predloženie cenovej ponuky 

a ekvivalentnými prvkami s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. O splnení 

podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

http://www.staratura.sk/


Predpokladaná hodnota zákazky: 13 894,20 € bez DPH  

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH. V prípade 

uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. O skutočnosti, že 

uchádzač nie je platcom DPH uchádzač upozorní v ponuke. Uchádzač je povinný do cenovej 

ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a dodanie diela ako celku, a to najmä 

náklady na montážne práce, materiál a prepravu. 

 

Spôsob a miesto predloženia ponuky: Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému 

obstarávateľovi poštou, kuriérom alebo osobne na adresu: Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 

Stará Turá alebo emailom na adresu: marcela.cerna@staratura.sk.  

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdávajú ponuku do podateľne mesta Stará 

Turá.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená. Ponuka 

musí byť predložená v slovenskom jazyku a v mene EUR. Všetky náklady a výdavky spojené 

s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač v plnom rozsahu bez finančného nároku 

voči zadávateľovi a bez ohľadu na umiestnenie v súťaži.  

 

Dĺžka trvania zákazky:  do 15. 12. 2018 (objednávateľ uvíta odovzdanie predmetu zákazky 

i v skoršom termíne) 

 

Podmienky účasti: Úspešný uchádzač doloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet 

zákazky pred začiatkom realizácie zákazky. 

 

Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 26. 9. 2018 do 11.00 hod.  

 

Termín otvárania ponúk: 27. 9. 2018 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 5 mesiacov od predloženia 

cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

   primátorka mesta 

mailto:marcela.cerna@staratura.sk

