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Výzva na predkladanie ponúk 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obchodné meno:  Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 

Sídlo:    Námestie SNP 7, 917 01 Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Grexa 

IČO:   35 594 527 

DIČ:   2021136007 

webové sídlo:   www.ecavtrnava.sk 

 

Kontaktná osoba pre VO: Mgr. Jana Ševelová, Mgr. Kristína Bujňáková 

Mobil:    0918 619 927, 0907 600 589 

e-mail:    trnavaecav@gmail.com 

  

   

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

na internetovej adrese (URL):  

Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh je zverejnená na webovom sídle: 

http://ecavtrnava.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-vystavbu-detskeho-ihriska/ 

  

3. Názov predmetu zákazky: 

Výstavba detského ihriska s dopadovou plochou 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 

Zostava detských prvkov zahŕňa vežu so šmykľavkou, lezeckou stenou a mostíkom alebo 

podobnými prvkami; dvojitú reťazovú hojdačku so sedením pre mladšie a staršie dieťa; 

pružinovú samostatnú hojdačku. Zostava má byť nenáročná na údržbu, vyrobená napríklad 

z kombinácie plastu a galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov, upravených 

práškovaním alebo eloxovaním. 

 

Povrch detského ihriska – dopadová plocha - má za úlohu maximálne predchádzať úrazom a 

zabezpečiť bezpečnú hru. Je zhotovená z bezpečnej gumovej exteriérovej dlažby ukladanej do 

rastra min. hrúbky 15 mm, na rozhraniach a ukončeniach zahŕňa aj gumové ukončovacie hrany, 

aby sa deti na gume nepotkli. Dlažba bude ukladaná pod časti zostavy, kde je to potrebné z 

bezpečnostného hľadiska a podľa odporúčania dodávateľa.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

8500,00 € 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Cena  

Certifikácia ihriska v zmysle zákonov a noriem 

 

http://ecavtrnava.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-vystavbu-detskeho-ihriska/
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7. Dĺžka trvania zákazky: 

Realizácia a odovzdanie diela do 60 pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo. 

 

8. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 

písm. e) Zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo fotokópiou tohto dokladu. 

 

Uchádzač musí elektronickou poštou alebo poštovou prepravou doručiť cenovú ponuku, ktorá 

bude zahŕňať identifikačné údaje uchádzača, katalógové listy ponúkaného vybavenia 

a kompletnú cenovú ponuku obsahujúcu gumovú dopadovú plochu a jej montáž, cenu hracích 

prvkov aj s montážou a dopravu dopadovej plochy a hracích prvkov na miesto realizácie.  

 

Uchádzač musí predložiť minimálne 2 referencie predchádzajúcich realizácií.  

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 

• Certifikácia podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk 

• Certifikácia podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 

21.10.2019 do 16:00 

 

11. Termín otvárania ponúk: 

23.10. 2019 o 16:00 

 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

1. ECAV TT_Schematické osadenie prvkov 

2. ECAV TT_Popis ihriska 

3. ECAV TT_Situačný výkres 

 

 


