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Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje 

Obec Štôla, Štôla 29, 059 37 Štôla,  

IČO 00691836 

Kontaktná osoba: Martin Hajko 

Telefón (fax), mobil: +421 527754786,+421 917 815 303 

Email: starosta@stola.sk 

- Webové sídlo (internetová adresa) 

http://www.stola.sk 

 

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

internetovej adrese (URL):  

http://www.stola.sk  záložka úradná tabula, časť verejné súťaže. 

 

Názov predmetu zákazky:  Detské ihrisko 

Hlavný kód CPV:  45236210-5  Stavebné práce pre detské ihriská,  

doplňujúce    37535210-2  Ihriskové hojdačky 

   37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie 

   37535240-1 Ihriskové šmýkačky 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 

 

Stručný opis: 

Predmetom zákazky je dodanie a montáž  troch prvkov detských ihrísk v Obci Štôla  

na p.č. KN – C 515 v súlade s normami STN EN 1176 a STN EN 1177. Výrobky musia mať 

platný certifikát na bezpečnosť a kvalitu pre štáty EÚ. 

Hojdačka na pružine - 1 ks 

Základné informácie:  

Veková kategória: 3 – 8 rokov 

Rozmer zariadenia d. š. v.: 0,8 m x 0,3 m x 0,8 m 

Materiál: kovové časti – konštrukčná oceľ, pružina – špeciálna pružinárska oceľ, plastové 

časti – HDPE  

Povrchová úprava: prášková vypaľovaná farba Komaxit, žiarové zinkovanie. 

Alebo ekvivalent. 

 

http://www.stola.sk/
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Vežové zostavy UNIVERSAL so zníženou podestou do 1 metra – 1ks 

Základné informácie:  

Veková kategória: 3 – 14 rokov 

Rozmer zariadenia d. š. v.: 3,8 m x 2,3 m x 3,2 m 

Materiál: kovové časti – konštrukčná oceľ, plastové časti – HDPE, šmýkačka – laminát, laná a 

siete - polypropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom, drevené časti - vodovzdorná preglejka  

Povrchová úprava: prášková vypaľovaná farba Komaxit, žiarové zinkovanie. 

Alebo ekvivalent.    

 

Chodník zručnosti - celokovová zostava  - 1 ks     

Základné informácie:  

Veková kategória:  3 - 14 rokov 

Rozmer zariadenia d. š. v.: 3,8 m x 3,7 m x 2,26 m 

Materiál:  

Plastové časti - polyamid 

Kovové časti - konštrukčná ocel' 

Laná a siete - poylpropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom 

Drevené časti - vodovzdorná preglejka 

Povrchová úprava: prášková vypaľovaná farba Komaxit, žiarové zinkovanie   2x vež, 

šmýkačka, strieška v tvare "A", 3x kovové bariéry usadené do kovového rámu, šikmý 

rebríkový výstup s kovovými nášľapy, šikmý výlez s lanom a nášľapy z HDPE, lanový most 

medzi vežami, reťazová hojdačka s kovovým, pozinkovaným rahnom.                               

Alebo ekvivalent. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: Do 9 000,-€ bez DPH, čo je 10 800,-€ vrátane DPH. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková 

cena za predmet zákazky s DPH. 

 

Dĺžka trvania zákazky:  3 mesiace. 

 

Podmienky účasti:  

1.Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať práce tvoriace predmet zákazky – výpis 

z obchodného alebo živnostenského registra alebo iný obdobný doklad (uskutočňovanie 

stavieb a ich zmien), 

2. Predloženie vizuálneho návrhu vrátane technického popisu navrhovaných hracích prvkov. 
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Obhliadka: Vopred sa nahlásiť na tel. číslo +421 917 815 303 na termíny: 

14.6.2018 – o 10,00 hod a o 14,00 hod stretnutie na Obecnom úrade v Štôle, 

15.6.2018 – o 10,00 hod stretnutie na Obecnom úrade v Štôle.  

 

Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.6.2018 do 10,00 hod  

písomne na adresu: Obec Štôla, Martin Hajko – starosta obce, 059 37 Štôla 29 

označte obálku „ Súťaž“, 

alebo na e-mail: referent@stola.sk – predmet Súťaž Detské ihrisko. 

 

Termín otvárania ponúk: 26.6.2018 o 16,00 hod. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

 do termínu odovzdania diela Detské ihrisko. 
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