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Výzva na predkladanie ponúk 
k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom 

 

„Obnova detského ihriska v obci Brutovce“ 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
  
Obchodné meno:  Obec Brutovce 
Sídlo:    Brutovce 95, 053 73 
Štatutárny zástupca:  Mária Petreková 
IČO:    00328979 
DIČ:    2020727643 
Mobil:    +421908 577 381 
e-mail:    obecbrutovce@stonline.sk 
webové sídlo:    www.brutovce.sk 
 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej 
adrese (URL):  

 
https://www.brutovce.sk/verejne-obstaravanie/ 
 

3. Názov predmetu zákazky: 
 
„Obnova detského ihriska v obci Brutovce“ 
 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
 
Predmetom zákazky je obnova detského ihriska. 
 
Požiadavky na zostavu hracích prvkov, minimálne požadované parametre : 
 
Dvojveža s jednou sedlovou strechou so šmykľavkou 
 
Technické parametre: 
konštrukcia: nerezový materiál min. 80 mm x 80 mm alebo adekvátny materiál ku nerezovému materiálu, 
 
- minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti zostavy min. 6 m  a  v najširšej časti zostavy min. 6  m 
- zostava určená pre vekovú kategóriu od  2  do 14 rokov 
- maximálna kritická výška pádu do 1 m 
- prvky zostavy: kotvené na nerezových pätkách 
- spojovacie prvky: nerezové 
- bočnice: farebný vysoko trvanlivý, ÚV odolný HDPE plast 
- priečniky, zábradlia -  nerezový materiál 
minimálne 1 x  šmykľavka s nástupnou výškou min. do 100 cm s nasledovnými min. požiadavkami: 

https://www.brutovce.sk/verejne-obstaravanie/
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- materiál: laminát 
- spojovacie prvky: nerezové 
- ochranné zábradlie z nerezu 
minimálne 1 schodisko,  s nasledovnými min. požiadavkami: 
- konštrukcia: nerezový materiál alebo adekvátny materiál ku nerezovému materiálu 
- stupne schodiska:  vode-vzdorná preglejka 
- spojovacie prvky: nerezové 
minimálne 1 kamenný lezecký výlez, s nasledovnými min. požiadavkami: 
- konštrukcia: vode-vzdorná preglejka 
- spojovacie prvky: nerezové 
minimálne 1 ručkovacia dráha zo závesnými kruhmi a šplhacou tyčkou,  s nasledovnými min. požiadavkami: 
- konštrukcia: nerezový materiál alebo adekvátny materiál ku nerezovému materiálu 
- kruhy hliníkové pogumované zavesené na nerezových reťaziach,  
- šplhacia tyč: nerezový materiál 
- spojovacie prvky: nerezové 
 
minimálne 1 hojdačka konštrukčne prepojená s hlavnou zostavou s nasledovnými min. požiadavkami: 
-            rahno z nerezového materiálu 80mm x 80mm alebo adekvátny materiál ku nerezovému  
- sedacia časť: hliníková pogumovaná konštrukcia 
- nerezové dvojložiskové závesy, nerezové reťaze 

 
Kolotoč so sedením 
 
Technické parametre: 
- konštrukcia: kovový materiál s povrchovou úpravou (prášková farba)  alebo jemu adekvátny materiál  
- spojovacie prvky: nerezové 
- sedenie: min. vysoko trvanlivý, ÚV odolný HDPE plast 
- podlaha: min. z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou 
- vysokopevné uzavreté ložisko 
- minimálny rozmer zostavy: v priemere min. 1,6 m   
- zostava určená pre vekovú kategóriu od  3  do 8 rokov 
- maximálna kritická výška pádu do 0,1 m 
- prvok kotvený na pevnom žiarovo zinkovanom základe  
 
Pružinová hojdačka zvieratko 
 
- „telo“ zvieratka vyrobené z vysoko trvanlivého, ÚV odolného HDPE plastu 
- pružina vyrobená pre extrémne zaťaženie 
- pozinkovaný zabetónovaný základ 
-  minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti zostavy min. 0,70 m  a  v najširšej časti zostavy min. 0,20 m 
-  zostava určená pre vekovú kategóriu od  2  do 12 rokov 
-  maximálna kritická výška pádu do 0,60m 
 
Požiadavky na montáž hracích prvkov: 
 
Osadenie zostavy detského ihriska musí byť realizované podľa technických požiadaviek výrobcu. Uchádzač vykoná 
oprávnenou osobou hlavnú ročnú kontrolu. 
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5. Druh zákazky: 
 

Tovary 

6. Komplexnosť predmetu zákazky: 
 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 
37535200 – 9 Zariadenie ihrísk 
45236210 – 5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 
 

8. Predkladanie ponúk 
 

Ponuky sa predkladajú prostredníctvom formulára (Príloha č. 1: PHZ  "Obnova detského ihriska v obci Brutovce“) 
v elektronickej podobe na emailovú adresu: obecbrutovce@stonline.sk alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke 
osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa. 
 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
 
Prvky detského ihriska musia byť certifikované podľa normy STN EN 1176. 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
 

23.01.2020 12:00 
 

11. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 

Príloha č. 1: Formulár – PHZ Obnova detského ihriska v obci Brutovce 
 
 

 

 

 

 
V Brutovciach 14.01.2020 
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