
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou realizovaná prostredníctvom elektronickej aukcie) 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 Smernice verejného 
obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou na: 

 „Cvičebné zariadenie pre detské ihrisko“.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:    00306185 
Telefón:   031/7705981-4 
Fax:    031/7706021 
Kontaktná osoba:  Margita Simighová, Ing. Gabriela Braníková  
e-mail:   simighova@sala.sk,   branikova@sala.sk.  

 
2. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka. 

Dodacia lehota: 6 týždňov od účinnosti zmluvy. 
 

3. Miesto dodania premetu zákazky: Detské ihrisko na ul. Okružná, Šaľa, ako súčasť už existujúceho 
detského ihriska pri obytnom dome a za materskou školou. 

 
4. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie a montáž prvkov pre detské ihriská. Jedná sa o robustné 
exteriérové cvičebné zariadenia určené pre vekovú kategóriu od 15 rokov až po seniorský vek. 
Prvky: 
 1 ks Elipsovité zariadenie - ide o cvičebné zariadenie určené pre jednu osobu, ktoré slúži na 

rozvoj koordinácie tela, ide o tzv. „šlapadlo“ na precvičovanie pohyblivosti svalstva horných a 
dolných končatín a koordináciu pohybov celého tela. Imituje pohyb na bežkách alebo tzv. 
nordic walking (chôdza s palicami), veková kategória 15 a viac, inštalácia na pevný povrch. 

 1 ks zariadenie na precvičovanie ramien - ide o zariadenie, ktoré je určené pre dve osoby 
a slúži na precvičovanie ramien a chrbtového svalstva, veková kategória 15 a viac, inštalácia na 
pevný povrch 

 1 ks zariadenie na precvičovanie chôdze - ide o zariadenie určené pre jednu osobu, ktoré slúži 
na precvičovanie chôdze a pohyblivosti kĺbov dolných končatín a panvy, veková kategória 15 
a viac, inštalácia na pevný povrch. 

 1 ks jazdecké zariadenie - ide o zariadenie určené pre jednu osobu, ktoré slúži na zlepšenie 
koordinácie pohybov tela, ide o napodobňovanie jazdy na koni, veková kategória 15 a viac, 
inštalácia na pevný povrch. 

 1 ks surfovacie zariadenie - ide o zariadenie určené pre dve osoby, ktoré slúži na precvičovanie 
pohyblivosti panvy, posilňovanie svalov pásu, ohybnosti tela a svalstva chrbta a horných 
končatín, veková kategória 15 a viac, inštalácia na pevný povrch. 
 

Iné náklady: 
 5 x výkop základov 
 5 x osadenie montážnej kotvy 
 5 x montáž prvkov 



 5 x 8 bm dodávka a montáž obrubníkov 
 5 x zhotovenie štrkového lôžka o rozmeroch 2 m x 2 m 
 5 x dodávka a pokládka gumových rohoží podľa požiadaviek na konkrétne zariadenie na 

dopadovú plochu (2 m x 2 m) 
 odvoz stavebného odpadu. 

Ukotvenie prvkov: 
Stojiny prvkov majú byť predĺžené, časť podzemná má byť impregnovaná náterom a 
zabetónovaná v hĺbke 60 cm pod úrovňou vrstvy pevnej dopadovej plochy. 
 
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 
 Vzhľadom na vyššiu životnosť verejný obstarávateľ požaduje robustné celokovové                       

a vandalovzdorné prevedenie  s minimálnymi nárokmi na údržbu s povrchovou úpravou            
s hĺbkovo galvanizovaným základom. 

 Zariadenia musia byť vybavené štítkami popisujúcimi základné funkcie stroja a jednoduchý 
návod na cvičenie. 

 K podpisu zmluvy o dielo úspešný uchádzač doloží certifikáty, že prvky spĺňajú normy EN 957-
1:2005  príslušné bezpečnostné normy stanovené EN.   

 Súčasťou dodávky bude -  prevádzková kniha podľa príslušných noriem  
                                             - záručné podmienky  (požiadavka min. na 3 roky) 
                                                 - označenie prvkov štítkami príslušných noriem, podľa ktorých boli  
                                                zhotovené. 
 

Spoločný slovník obstarávania: 
37535200-9, 45112400-9, 45223100-7, 45255400-3, 45262300-4. 

 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:   

Nie.    
                                                                                                     

6. Variantné riešenie:  
Nepripúšťa sa.  
 

7. Podmienky účasti: 
 Doklad o oprávnení dodávať tovar na predmet zákazky – realizácia prvkov detských ihrísk. 

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie 
môže  nahradiť doklad uvedený v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením 
platného potvrdenia o zápise v zozname podnikateľov.  

 Doklad – certifikáty, že prvky spĺňajú príslušné bezpečnostné normy stanovené EN. 
 Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 10 uspokojivých referencií o realizácii zákazky 

rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúce tri roky (jún 2011 – máj 2013)  
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov s potvrdením o uspokojivom plnení zákazky.  

 
8. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) 13. 5. 2013 do 10:00 h  
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy  
     alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí  
     obsahovať: 

 adresu verejného obstarávateľa, 
 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
 označenie: „zákazka s nízkou hodnotou neotvárať“  
 heslo súťaže: „Cvičebné zariadenie pre detské ihrisko“ 



c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len   

         od úspešného uchádzača. 
 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
9.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 14. 05. 2013 o 10:00 h. 
9.2 Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, podľa § 43 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní je otváranie obálok podľa § 41 zákona o verejnom 
obstarávaní neverejné. 

 
10.Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH vrátane montáže, betonáže a dopravy na miesto určenia. 
Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači, ktorých cenové ponuky neboli vylúčené vyzvaní 
na predloženie nových cien elektronickými prostriedkami v zmysle  § 43 ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie. 

 
11.Ďalšie informácie: 

11.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

11.2 Predmet  zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a na 
základe pridelenej dotácie z Nadácie Pontis Bratislava. Lehota splatnosti faktúr je 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia. 

11.3 Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť: 
Doklady a dokumenty podľa bodu 7 tejto výzvy 
Návrh na plnenie kritérií (v prípade, že uchádzač nie je platca DPH, v ponuke na to  
upozorní). 
Kontakt na zodpovedného zástupcu pre účely elektronickej aukcie: meno, číslo telefónu, 
číslo faxu, e- mail. 

11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 

      
 

 
 
 
V Šali dňa 07. 05. 2013    
 
 
 
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 
 

 


