Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Detské ihriská a outdoorový fitpark na sídliskách Solinky
a Hájik - Žilina“
Predmetom zákazky je zhotovenie detských ihrísk a outdoorového fitparku. Navrhované detské ihriská
sa nachádzajú v meste Žilina na sídliskách Solinky a Hájik.
Samotné detské ihriská sú tvorené z drevených hracích prvkov – dvojdomček so spojovacím mostíkom
alebo tunelom, schody, šmykľavka, lezecká stena, prípadne rampa, domček so strieškou so schodíkmi a
šmykľavkou, hojdačka dvojmiestna reťazová so sedadlom klasik a sedadlom s operadlom a retiazkou,
hojdačka na pružine, hojdačka preklápacia a lavička s operadlom. Určené je pre deti do 12 rokov. V
projekte sú použité prvky dodávateľa certifikovaných detských ihrísk. Všetky prvky prešli certifikáciou
podľa STN EN 1176.
Dopadová plocha vyhovuje STN EN 1177.
Navrhovaný outdoorový fitpark sa nachádza v meste Žilina na sídlisku Solinky.
Samotný outdoorový fitpark je tvorený z drevených a kovových hracích prvkov - zostava na športové
aktivity pre väčšie deti obsahujúca hrazdy, kladiny, lezeckú stenu, zostava na športové aktivity, ktorá
slúži na posilnenie svalov zadnej oblasti trupu a svalov ramenných, krčných a prsných, zostava na
športové aktivity, ktorá slúži na posilnenie svalov dolných končatín a panvy. Určené je pre všetky vekové
kategórie s výnimkou malých detí. V projekte sú použité prvky dodávateľa certifikovaných outdoorových
2. fitparkov. Všetky prvky prešli certifikáciou podľa STN EN 1176. Dopadová plocha vyhovuje STN EN
1177.
Stavba detského ihriska a outdoorového fitparku bude prebiehať v mieste zatrávnenej plochy. Plocha pod
prvkami detského ihriska a outdoorového fitparku, ktoré si vyžadujú bezpečnostný povrch bude vybraná
do hĺbky podľa noriem STN EN 1177.
Základom konštrukcie prvkov je mimostredové borovicové drevo, oblé hranoly bez akýchkoľvek ostrých
hrán, ktoré je hĺbkovo a vákuovo impregnované. Impregnácia je zdravotne nezávadná a zabraňuje
prehnitiu a napadnutiu škodcami. Po impregnácii má drevo zelenkavú farbu a nevyžaduje si povrchovú
úpravu a údržbu. Z dôvodu zvýraznenia štruktúry je ešte natreté kvalitnou lazúrou. Kovové prvky sú
upravené pozinkovaním a farebne upravené komaxitovaním ‐ práškovou farbou vypaľovanou v peci.
Niektoré namáhané spoje sú vyrobené z nerezu. Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov a na
zabránenie preniknutiu vlhkosti používame ochranné plastové krytky. Preglejka – dosky väčšinou z
tvrdých drevín, lepené vode odolným lepidlom so špeciálnymi konštrukciami a povrchmi sú obojstranne
fóliované. Používané preglejky sú vhodné pre extrémne zaťaženie. Šmykľavka – laminátová prvky
detského ihriska sú kotvené pozinkovanými kovovými podstavami. Kotvenie a montáž prevedie
dodávateľ po realizácií výkopových prác.
Základom konštrukcie prvkov je kombinácia ocele a kompozitného materiálu – imitácia dreva, prípadne
borovicové drevo, oblé hranoly bez akýchkoľvek ostrých hrán, ktoré je hĺbkovo a vákuovo
impregnované. Impregnácia je zdravotne nezávadná a zabraňuje prehnitiu a napadnutiu škodcami. Po
impregnácii má drevo zelenkavú farbu a nevyžaduje si povrchovú úpravu a údržbu. Z dôvodu
zvýraznenia štruktúry je ešte natreté kvalitnou lazúrou.. Kovové prvky sú upravené pozinkovaním a

farebne upravené komaxitovaním ‐ práškovou farbou vypaľovanou v peci. Niektoré namáhané spoje sú
vyrobené z nerezu.
Súčasťou dodaných prác je aj odstránenie starej konštrukcie retiazkovej hojdačky (ihrisko Hájik).
Lavička s operadlom (min. dĺžka 1800 mm, šírka 360 mm, výška 750 mm) má kovovú konštrukciu
povrchovo upravenú práškovou farbou a drevené lamely.
Brány na loptové hry s min. rozmermi 1600 x 1150 mm + sieťka na bránky sú kotvené v zemi aby sa
zabránilo úrazu, prípadne odcudzeniu prvkov.
Dopadová plocha je v zmysle STN EN 1177 z riečneho štrku frakcie 4‐8 mm bez prachových a ílových
častí.
Kontaktná osoba v prípade otázok týkajúcich sa stavebných prác:
Ing. Peter Tomka
Tel: +421 41 7063607
Mob: +421 907 338375, e-mail: peter.tomka@zilina.sk
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Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na Zmluvy o dielo a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: Sídlisko Solinky a Hájik – Žilina, presné rozmiestnenie prvkov bude určené
pred samotnou realizáciou, kde budú zohľadnené aj samotné rozmery prvkov.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 30 od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 05.06.2015 do 9.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ prác sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Cenu verejný obstarávateľ požaduje stanoviť v zmysle výkazu výmer,
ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto výzvy. Ponuku s vyplneným Výkazom výmer, podpísaným návrhom
zmluvy o dielo (Príloha č.2 tejto výzvy) a dokladom o oprávnení uskutočňovať práce vo vzťahu
k predmetu zákazky uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť
heslom „VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY- DETSKÉ IHRISKÁ – OUTDOOROVÝ FITPARK –
NEOTVÁRAŤ“.

„Detské ihriská – outdoorový fitpark“
Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za poskytnutie služieb, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za dodanie predmetu zákazky, s uvedením
výslednej ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Pri zákazke v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne
nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9.
objednanej služby do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
10.

Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať
práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, vyplnený
Výkaz výmer a podpísaný návrh zmluvy .
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,000 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2015
V Žiline, dňa 21.5.2015

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 Projekt stavby

