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Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Materská škola 

 Vajanského 16 

902 01 Pezinok 

 

IČO   42355478 

Tel.     0917 601 770 

kontaktná osoba  Mgr. Jana Luzová 

 

e-mail   ms.vajanskeho@azet.sk 

web   www.msvajanskeho.sk 

 

 

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

internetovej adrese (URL):  www.msvajanskeho.sk 

 

Názov predmetu zákazky: „Naše super ihrisko“ = doplnenie exteriérových prvkov 

stimulujúcich pohyb detí 

 

Hlavný kód CPV:  37535200-9 zariadenie detských ihrísk 

    60000000-8 dopravné služby bez prepravy odpadu 

 

Druh zákazky:   dodanie tovarov (prvkov) s dopravou 

 

Stručný opis:    Predmetom zákazky je zariadiť detské ihrisko osadením nových 

exteriérových pohyb stimulujúcich prvkov v podobe  multifunkčného domčeka, 

interaktívneho zvieraťa a multifunkčnej zostavy. 

 

1. Multifunkčný domček  

Materiál – HDPE plast 

Rozmery – cca 250 x 300 x 290 cm 

Kritická výška pádu – max. 40cm 
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Typ – exteriérový prvok s edukatívnymi možnosťami ako napr. manipulácia 

s kolesami, vkladačkami, doplňovačkami apod. 

Vlastnosti – estetický dizajn, jednoduchá montáž, dlhá životnosť, nenáročná údržba, 

stálosť farieb, multifunkčnosť 

 

2. Interaktívne zviera 

Materiál – LLDPE plast, prípadne ako ekvivalent HDPE plast, drevo, galvanizovaná 

oceľ 

Rozmery – cca 920 x 150 x 135 

Kritická výška pádu – max. 40 cm 

Typ – exteriérový prvok podporujúci jemnú motoriku a rozvoj manipulačných 

schopností 

Vlastnosti – estetický dizajn, jednoduchá montáž, dlhá životnosť, univerzálnosť 

 

3. Multifunkčná exteriérová zostava 

Materiál – galvanizovaná oceľ, farba nanášaná práškovaním, LLDPE plast 

Rozmery – cca 530 x 420 x 270 cm 

Kritická výška pádu – max. 90 cm 

Typ – exteriérová zostava s jednou šmýkačkou, jednou lavičkovou hojdačkou pre 

minimálne 4 deti, s lezeckými stenami 

Vlastnosti – estetický dizajn, jednoduchá montáž, nenáročná údržba, stálosť farieb, 

multifunkčnosť 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 919,00 € s DPH  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať aj vyššiu cenovú 

ponuku v pomere kvalita, dizajn a cena 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 

 

Dĺžka trvania zákazky:  do 31.3.2019 

 

Podmienky účasti:   - kópia dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky, 
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- kópiu certifikátu prvkov detského ihriska, ktorý 

preukáže zhodu s normami STN EN 1176.  

- návod na montáž 

- doklad (certifikát, čestné prehlásenie) o minimálnej 

životnosti výrobku 

- záručná doba (minimálne 2 roky) 

- podmienky servisu v prípade nedodržania minimálnej 

životnosti výrobku 

- certifikát o stálosti farieb 

 

Použitie elektronickej aukcie:  nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: od 24.10.2018 do 2.11.2018 15,00 h 

 

Termín otvárania ponúk:  2.11.2018 o 17,00 h 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.3.2019 

 

 

       

Mgr. Jana Luzová, štatutárny zástupca 
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Doplňujúce podrobnosti k výzve na predkladanie ponúk 

 

1. Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený: 

 

Cieľovou skupinou je 90 detí zapísaných do našej materskej školy vo veku od 3 rokov. 

Našou filozofiou je: 

- vytvárať pozitívny postoj detí k športu, k pohybu, 

- meniť tradičné škôlkarské prostredie na také, ktoré provokuje rozvoj pohybových zručností,     

motoriky, koordinačných schopností a tiež vzájomnú kooperáciu detí počas spontánnych 

pohybovo – hrových činností, 

- vytvárať priestor pre stretávanie sa rodín s deťmi rôzneho veku na spoločných akciách 

realizovaných materskou školou alebo rodičovským združením pôsobiacim pri MŠ, 

- vytvoriť atraktívne, stimulujúce a bezpečné podmienky a prostredie pre pohyb detí od troch 

rokov veku. 

 

 

2. Areál materskej školy: 

 

Areál ihriska je prístupný iba cez uzavreté podbránie (pitvor). Z každej strany je obstavený 

tehlovými múrmi, za ktorými sú záhrady rodinných domov. Areál sa uzamyká po ukončení 

prevádzky materskej školy a následne ho sníma kamerový systém. 

Na základe uvedeného je isté, že ihrisko nebude vystavené vandalizmu. 

V spolupráci s rodičovským združením pôsobiacim pri našej MŠ plánujeme  prevádzkovať 

ihrisko mimo prevádzkových hodín MŠ a  počas letných prázdnin pre rodiny s deťmi do 14 

rokov. Dozor, správu a údržbu budú vykonávať dobrovoľníci združenia. 

 

 

3. Možnosť obhliadky priestorov: 

 

V prípade záujmu uchádzača o realizáciu projektu je možnosť obhliadnuť priestory, v ktorých 

bude projekt realizovaný. Termín obhliadky je potrebné vopred dohodnúť na tel. čísle 

 0917 601 770. 


