
MESTSKÝ ÚRAD 
ŽIAR NAD HRONOM 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka na poskytnutie služby 

v súlade § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Herné prvky na detské ihrisko 

I . Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov : Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo : Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 
Telefón : 045-6787125 
Fax: 045-6787155 
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Beliančínová 
e-mail: zuzana.beliancinova@ziar.sk 

2. Predmet zákazky: „Herné prvky na detské ihrisko,, 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Rozsah poskytnutia tovaru je v zmysle predložených 
súťažných podkladov a zahŕňa dodávku a montáž detských prvkov a príslušenstva (zoznam -príloha č.1). 
Na všetky prvky požadujeme certifikát, uvedené prvky musia spĺňať normu STN EN 1176:2009. Všetky 
drevené časti požadujeme z agátového dreva, kovové časti s pozinkovanou úpravou (viď popis - príloha č. 
2). Drevené detské prvky budú umiestnené v areály detských jaslí na ul. Sládkovičova v Žiari nad Hronom. 
Verejný obstarávateľ spresní umiestnenie priamo v teréne vybranému uchádzačovi. 

5. Výsledok cenovej ponuky: Zadanie objednávky vybranému uchádzačovi. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky z dôvodu nezabezpečenia finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom. 

6. Slovník spoločného obstarávania : CPV - 43325000-76 - zariadenia pre parky a ihriská 

7. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): 5734 € bez DPH EUR. Predpokladaná cena 
predmetu zákazky je určená na základe priemeru cien zistených prieskumom trhu. 

8. Lehota plnenia: podľa potreby na základe objednávky mesta Žiar nad Hronom. 

9. Miesto a termín dodania : Areál detských jaslí na ul. Sládkovičova v Žiari nad Hronom. Umiestnenie bude 
upresnené pracovníkom (p. Beliančínovou) priamo v teréne. 

10. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný 
obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

I I . Podmienky účasti záujemcov: 
Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť: 

- neoverenú fotokópiu živnostenského oprávnenia, alebo výpis z obchodného registra. 

12. Komunikácia 
Výzvu na predloženie ponúk vrátane príloh 1-3 si môže záujemca vyžiadať na základe písomnej žiadosti v 
slovenskom jazyku doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby 
zuzana.beliancinova@ziar.sk, do lehoty na predkladanie ponúk. Výzvu na predloženie ponúk vrátane príloh 
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1-3 bude verejný obstarávateľ poskytovať prednostne v elektronickej forme na e-mailovú adresu záujemcu, 
uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. 

13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Cenová ponuka, bude spracovaná bez vykonania obhliadky 
uchádzačom. 

14. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom 

„Herné prvky na detské ihrisko „ - NEOTVÁRAŤ. 

a) lehota na predkladanie ponúk - dátum : 20.3.2015 čas : do 09,00 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese, 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

15. Spôsob stanovenia ceny: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH 

16. Kritéria na hodnotenie ponúk : 
- cena bez DPH za dodanie predmetu zákazky 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú. V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH ráta sa jeho cena ako s DPH. 
V prípade ceny určenej rozpätím hodnôt vychádzame z hornej hranice daného rozpätia. Verejný 
obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 
obstarávania neuspeli. 

17. Lehota viazanosti ponúk: 
Do 30.9.2015 

18. Ďalšie informácie: 
Cenová ponuka musí obsahovať : 

doklady v zmysle bodu 11. Podmienky účasti záujemcov 
cenová ponuka 

V Žiari nad Hronom, 27.2.2015 

Príloha: 
1. zoznam prvkov 
2.popis s vizualizáciou 
3. návrh na plnenie kritérií 

Vedúci Odboru životného prostredia 
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Príloha č. 2 

Všetky fotografie sú ilustračné 
Na všetky herné prvky požadujeme certifikát. Herné prvky musia spĺňať 
normu STN EN 1176:2009. Všetky drevené časti požadujeme 
z agátového dreva, kovové časti s pozinkovanou úpravou. Herné prvky 
budú slúžiť pre deti do 6 rokov preto je potrebné hlavne rozmerovo 
prispôsobiť herné prvky aby ich bolo možné pre danú cieľovú skupinu 
využívať. 

1 .Tabula na písanie, alebo ekvivalent 

Tabuľu požadujeme vyhotoviť nízku max do výšky 1,10m 

2. Kvietky k lavičke 

Obstarávateľ má vlastnú lavičku (viď foto) a požadujeme len dodanie 2 
kusov kvietkov na drevených agátových koloch s farebnou úpravou. 



3.Slimák alebo ekvivalent 



5.Domček so šmýkalou pre malé deti alebo ekvivalent 

Domček má slúžiť pre deti do 6 rokov 



6. Obstarávateľ má vlasnú drevenú konštrukciu na hojdačky 

Požaduje len doplniť o dva kusy závesných hojdačiek so závesným 
Zariadením. Hojdačky musia byť s oporou na sedenie pre najmenšie 

deti. 

7. Nové dosky na pieskovisko 



Obstarávateľ má vlastné pieskovisko viď foto požaduje vymeniť dosky za 
agátové drevo. Pieskovisko má vnútorý rozmer 2,65m x 2,60m, šírka 
pôvodných dosiek na vrchnej strane pieskoviska je 25 cm. 

8. Plachta na zakrytie pieskoviska 

Plachta je len ako doplnok na zakrytie pieskoviska. Materiál: rašlový 
úplet so spevneným krajom a plachtovými krúžkami. Cez krúžky 
prechádza pružné lano, ktoré sa upevní za úchyty na pieskovisku. 
Pieskovisko obstarávateľa žiadne uchyty nemá. 

9. Koly s vtáčikmi 

Tieto sú identické ako koly s kvietkami č.9 len namiesto kvietkou 
požadujeme osadiť vtáčiky, papatáje...(alebo zvierací ekvivalent) 



Príloha č.3 

Návrh na plnenie kritérií 

Verejný obstarávateľ: 
Mesto Žiar nad Hronom 
Mestský úrad Žiar nad Hronom 
Š. Moysesa 46 
965 01 Žiar nad Hronom 

Názov predmetu zákazky: 

„Herné prvky na detské ihrisko „ 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

Cena za herné prvky na detské ihrisko bez DPH € 

1. Som platcom DPH: áno 

nie 

(nehodiace sa prečiarknite) 

2. Podmienky dopytu: 

- Ceny v ponuke budú uvedené bez DPH 
- Ceny sú vrátane dopravných nákladov a montáže 
- Splatnosť faktúr 30 dní 
- Ceny sú platné do dátumu lehoty viazanosti ponúk 

Súčasne žiadame doložiť kópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obeh.registra 

V dňa 

Podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka 


