Obec Pribeník, Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
Výzva
na predkladanie ponúk
Obec Pribeník, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) si Vás dovoľuje požiadať o predloženie ponuky v zmysle
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Pribeník
Sídlo:
Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
IČO:
00 331 856
Kontaktná osoba: Ing. Ernest Fedor
E-mail:
obecpribenik@gmail.com
Mobil:
+421 911 093 570
Kontaktné údaje pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:
Názov: TOMIN, s.r.o.
Adresa: Húskova 1283/11, 040 23 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Eva Ivančinová, poverená osoba k realizácii VO
E-mail: tomin.sro@gmail.com
Mobil: +421 915 875 332

2.

Názov a opis predmetu zákazky

2.1

Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko
v obci Pribeník.

2.2

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné ucelené časti:
Časť č. 1: Detské ihrisko v obci Pribeník
Časť č. 2: Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník

2.2.1

Časť č. 1: Detské ihrisko v obci Pribeník
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je detské ihrisko, ktoré bude obsahovať 10
exteriérových hracích prvkov a lavičky.
Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v Technickej správe a výkresovej časti
(situácia a pôdorys) k projektu stavby: „Detské ihrisko v obci Pribeník“, ktoré tvoria prílohu
tejto výzvy. Podrobná špecifikácia a množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky sú
uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy.

2.2.2

Časť č. 2: Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník
Predmetom zákazky je vonkajšie fitness ihrisko, ktoré bude obsahovať 11 exteriérových
fitness zariadení určených na precvičenie rôznych svalových partií tela a lavičky.
2.2.2. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v Technickej správe a výkresovej časti
(situácia a pôdorys) k projektu stavby: „Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník“, ktoré tvoria
prílohu tejto výzvy. Podrobná špecifikácia a množstvá jednotlivých položiek predmetu
zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy.

2.3

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
37535200-9
Zariadenie ihrísk
37442000-8
Vybavenie na váhové a odporové cvičenie
45255400-3
Montážne práce

2.4

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 37 824,70 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé časti je stanovená nasledovne:
Časť č.
1.
2.

2.5

Názov príslušných častí predmetu zákazky
Detské ihrisko v obci Pribeník
Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník

Predpokladaná hodnota
predmetu zákazky (PHZ)
26 772,80
11 051,90

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na
obidve časti predmetu zákazky, v nadväznosti na technickú špecifikáciu a opis predmetu
zákazky. Každá časť bude predmetom samostatnej zmluvy.
Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky t. j. v rámci
jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku
technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí. V prípade, že
ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo
nebude predložená na všetky požadované položky, bude z tejto ucelenej časti vylúčená.

2.6

Miesto plnenia predmetu zákazky
Časť č. 1: Detské ihrisko v obci Pribeník - detské ihrisko bude situované na parcele č. 127/2,
ktorá sa nachádza v zastavanom území obce, v katastrálnom území Pribeník, okres Trebišov,
kraj Košický.
Časť č. 2: Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník - vonkajšie fitness ihrisko bude situované
na parcele č. 703/3, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce, v katastrálnom území
Pribeník, okres Trebišov, kraj Košický.

2.7

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
-

2.8

doprava predmetu zákazky na miesto plnenia: Obec Pribeník, lokalita podľa umiestnenia
v bode 2.6,
príprava miesta realizácie diela
osadenie jednotlivých prvkov v zmysle platnej legislatívy,
montáž a inštalácia jednotlivých prvkov,
protokolárne odovzdanie, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie v zmysle platnej
legislatívy,
vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu prevádzku,
kontrola bezpečnosti a prevádzkovanie jednotlivých prvkov diela v zmysle platnej
legislatívy.

Ďalšie požiadavky:
-

-

-

Jednotlivé prvky tvoriace predmet zákazky musia byť nové, nie repasované a musia spĺňať
podmienky platnej legislatívy. Technologický postup osadenia jednotlivých prvkov, ako aj
požiadavky na stavebné úpravy pre osadenie, postavenie a umiestnenie musia byť
zrealizované v zmysle platnej legislatívy a technických správ.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku
špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku
na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých častí nesplní
požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky
požadované položky, uchádzač bude v tejto časti vylúčený.
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, či v projektovej dokumentácii
objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo
výrobcu), dopĺňa sa tento typ alebo značka slovami „alebo ekvivalentný“, ktorý však musí
obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne
navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s

-

2.9

porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov
uchádzač predloží prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení, samostatný
očíslovaný zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, alebo iných vhodných
dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné
vlastnosti ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií a ďalšie dokumenty
a doklady a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom
navrhovaného ekvivalentného výrobku/materiálu. Povinnosť, aby ponúkané výrobky
spĺňali príslušné STN EN, zostáva zachovaná.
Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou
starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný
účel a plnú funkčnosť. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady,
ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu
predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého
ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim
z užívania dodaného predmetu zmluvy.

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky je financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytovaného v rámci
výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ako poskytovateľa príspevku, zastúpeného
Miestnou akčnou skupinou BODROG, o.z. (ďalej len „MAS“), kód výzvy: MAS_015/7.4/5
a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

2.10

Podmienky vykonania zákazky:
a) V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy
týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 20142020.
b) Počas doby realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje
kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky
(obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už
dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru a pod.
Bližšie informácie k uplatneniu sociálneho hľadiska a ostatné podmienky vykonania zákazky
sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo príslušnej časti.

2.11

Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude
vyjadrená v eurách a musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky. Cena za
predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách,
vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

3.1

Najnižšia cena
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za príslušnú časť predmetu
zákazky uvedená v návrhu na plnenie kritéria. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom
DPH bude posudzovaná cena celkom. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok
účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmete zákazky sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v príslušnej časti predmetu zákazky. Ak dôjde
k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky v príslušnej časti predmetu zákazky, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača
v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Cenovú ponuku príslušnej časti predmetu zákazky uchádzač uvedie v členení: cena v EUR bez
DPH za celý predmet zákazky, hodnota DPH, cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní.
4.
4.1

Podmienky účasti
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti:
Podmienka
účasti
Osobné
postavenie podľa §
32 ods. (1), písm.
e),
f)
zákona
o verejnom
obstarávaní:
e) je oprávnený
dodávať
tovar,
uskutočňovať
stavebné
práce
alebo poskytovať
službu,
f) nemá uložený
zákaz účasti vo
verejnom
obstarávaní
potvrdený
konečným
rozhodnutím
v
Slovenskej
republike alebo v
štáte sídla, miesta
podnikania alebo
obvyklého pobytu

5.

Spôsob preukázania
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa §
32 ods. 1, písm. e) a písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f),
resp. ods. 2, ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152
zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady na splnenie podmienok účasti
osobného postavenia ak verejný obstarávateľ je v zmysle ustanovení § 32 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 zákona proti
byrokracii).
Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať doklady o hospodárskych
subjektoch registrovaných v príslušných registroch v SR podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o
verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať požadované doklady podľa § 32 ods.2 zákona o verejnom
obstarávaní.
V prípade, že uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov verejný
obstarávateľ využije na overenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1,
písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní nahliadnutie do Zoznamu
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
V prípade, že uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov,
verejný obstarávateľ využije na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní verejne prístupný register hospodárskych subjektov so
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedený Úradom pre verejné
obstarávanie (register osôb so zákazom podľa § 183 zákona o verejnom
obstarávaní).

Pokyny na zostavenie ponuky
- všetky doklady vystavené uchádzačom musia byť podpísané štatutárom alebo osobou
poverenou na zastupovanie (v tom prípade musí byť súčasťou ponuky aj splnomocnenie),
- neumožňuje sa predkladať variantné riešenia,
- uchádzač môže predložiť v rámci príslušnej časti iba jednu ponuku.
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku v jednom vyhotovení
v elektronickej alebo v listinnej podobe:
- v listinnej podobe na adresu: TOMIN s.r.o., Ing. Eva Ivančinová, Húskova 11, 040 23
Košice v uzatvorenej obálke s označením: „PONUKA – Pribeník – časť č. 1 DI a/alebo
časť č.2 FI“ alebo
- v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: tomin.sro@gmail.com, s rovnakým
označením zákazky v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo formáte
PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
Dovoľujeme si odporučiť uchádzačom uprednostnenie doručenia ponuky poštou, alebo
elektronického predloženia ponuky pred osobným doručením, vzhľadom na mimoriadnu
situáciu v súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19.
V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné
odovzdanie ponuky vopred dohodnúť na telefónnom čísle +421 915 875 332 a striktne
dodržiavať aktuálne platné hygienické protipandemické opatrenia.

6.

Obsah ponuky a lehoty

6.1
6.1.1

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
Cena a špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy / Návrh na plnenie kritéria – samostatne
pre každú ucelenú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá svoju ponuku –
uchádzač predloží prílohu č. 1 výzvy pre príslušnú časť vypracovanú nasledovným postupom:
uchádzač vyplní všetky údaje „Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného tovaru“
- uchádzač v prílohe uvedie údaje v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky. Ponúkaný tovar uchádzač
identifikuje názvom, obchodnou značkou, katalógovým číslom, uvedie materiálové
zloženie jednotlivých prvkov a ich podrobný opis tak, aby verejný obstarávateľ mohol
jasne a jednoznačne identifikovať ponúkaný tovar a posúdiť/vyhodnotiť, či spĺňa
požadované špecifikácie (parametre),
uchádzač vyplní identifikačné údaje minimálne v rozsahu tabuľky označenej
„uchádzač/predávajúci“,
uchádzač zároveň v tejto prílohe uvedie údaje o navrhovanej cene za položky predmetu
zákazky,
podpísaná štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača

6.1.2

Z vyplnenej Prílohy č. 1 tejto Výzvy musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný predmet
zákazky pre príslušnú časť predmetu zákazky spĺňa verejným obstarávateľom požadované
minimálne technické špecifikácie, funkčné a technické vlastnosti a parametre.
Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2 výzvy podpísané štatutárnym zástupcom, alebo
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.

6.2

Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.03.2022.

6.3

Predloženie ponuky – lehota:
Lehota na predloženie ponuky: 10.12.2021, 10:00 hod.

6.4

Otváranie ponúk: 10.12.2021, 11:00 hod.
Postup pri otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné.

7.

Minimálne obchodné podmienky

7.1

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo pre každú časť
samostatne (ďalej len „zmluva“). Návrh zmluvy je samostatnou prílohou výzvy.
Zmluvu uchádzač v ponuke nepredkladá. Súhlas so zmluvnými podmienkami určenými
verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením, ktoré je prílohou výzvy
(Príloha č. 2). Potvrdenú zmluvu predkladá až úspešný uchádzač.
Realizácia diela bude vykonaná v rozsahu cenovej ponuky, na profesionálnej úrovni, pri
dodržaní platných noriem, technických predpisov. Celý rozsah v rámci príslušnej časti
predmetu zákazky bude dodaný ako celok bez možnosti delenia na položky.
Dielo sa považuje za ukončené dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Cena jednotlivých položiek predmetu zmluvy je pevná a nemenná.

7.2

7.3
7.4
8.

Ďalšie informácie
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
- Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzavretá
bezodkladne po tom, ako bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.

-

-

-

-

Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:
1. Predloženie dokladov - technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu,
manuály, resp. iné informačné materiály, prospektový materiál, katalóg ponúkaného
tovaru, resp. iný doklad (v textovej a/alebo obrazovej forme), ktorými bude
jednoznačné preukázané splnenie všetkých požiadaviek na vlastnosti predmetu
zákazky uvedených v Prílohe č. 1 výzvy;
2. Predloženie zoznamu známych subdodávateľov k podpisu zmluvy, podieľajúcich sa
na plnení predmetu zákazky podľa prílohy č. 2 zmluvy;
3. Predloženie podpísanej zmluvy o dielo v príslušnom počte vyhotovení. Návrh
zmluvy, ktorý je súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk, je záväzný a nie je
možné ho nijako meniť. To neplatí pre úpravy chýb v písaní (pravopisné chyby,
preklepy, medzery v texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení.
Vyzvaný uchádzač doplní do zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré
zodpovedajú predloženej ponuke, informácie týkajúce sa subdodávateľov a ostatné
požadované informácie. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného
obstarávateľa, alebo ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak sa
v priebehu verejného obstarávania vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie
ponuky.
Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil
v tejto výzve na predloženie ponuky a v zmluve o dielo.
Predloženie ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa k uzatvoreniu
zmluvy na predmetnú zákazku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká
žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky, a to
bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou,
použijú sa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, alebo v jej
prílohách, môže uchádzač požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej
v bode 1 tejto výzvy.

S pozdravom
Ing. Ernest Fedor
starosta

Prílohy:
Podľa textu

Príloha č. 1 výzvy
Príloha č. 1 zmluvy

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:
Obec Pribeník, Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
Predmet zákazky/zmluvy:
Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník
Postup verejného obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

Časť č. 1: Detské ihrisko v obci Pribeník
Cena a technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy

Návrh na plnenie kritérií
Cena za množstvo MJ

Množstvo MJ

Tunel s motívom zviera

Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min. 20 mm plast
Bočnice: HDPE materiál
Tunel: pevný plast
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-12 rokov

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vežová zostava s 2x lanovým
chodníkom a 2x šmýkačkami

Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min.20 mm plast
Schody, výlezy: HDPE + nerez
Bočnice, strechy: HPL laminát
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 2-14 rokov

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vláčik s tunelom s 3 vagónikmi

Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min.20 mm plast
Bočnice: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-12 rokov

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pružina s motívom zviera

Konštrukcia: Pružina pevná min. 200 mm
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 0,5 m
Určené pre vek detí: 3-8 rokov

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Veľký nerezový kolotoč

Konštrukcia: nerez
Podlaha: protišmykový plech
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 0,1 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Trampolína 2 m x 2m

Rozmer skákacej plochy max. 1,5x1,5 m
Výška voľného pádu: max. 0,95 m
Určené pre vek detí: 3-12 rokov

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

7

8

Pružina s motívom zviera

Domček s lanovou sieťou

Opis, technická špecifikácia a ich požiadavky

Konštrukcia: Pružina pevná min. 200 mm
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 0,5 m
Určené pre vek detí: 3-8 rokov

Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min. 20 mm HDPE
Strecha, bočnice: HPL laminát
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov

Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného
tovaru
(uviesť materiálové zloženie jednotlivých prvkov)

Cena za MJ

Merná
jednotka
(MJ)

Označenie položky

bez DPH (EUR)

Sadzba
DPH (%)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

bez DPH (EUR)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

Príloha č. 1 výzvy
Príloha č. 1 zmluvy

Označenie položky

Opis, technická špecifikácia a ich požiadavky

Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného
tovaru
(uviesť materiálové zloženie jednotlivých prvkov)

Cena za množstvo MJ

Cena za MJ

Merná
jednotka
(MJ)

Množstvo MJ

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bez DPH (EUR)

Sadzba
DPH (%)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

bez DPH (EUR)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

9

Kombinovaná dvojhojdačka

Konštrukcia: nerez
Sedenie: s opierkou aj pre väčšie deti
Reťaze, závesy: nerez
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max.1,0 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov

10

Prevažovacia hojdačka s motívom
zviera

Konštrukcia: nerez
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Lavička nerezová s operadlom

Materiál: nerez
Sedadlová a operadlová časť : impregnované severské
drevo
Rozmery (v x š x d): min. 0,85 m x 0,53 m x 1,5 m

ks

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Údaje vyplní uchádzač

Kritérium
Uchádzač/Predávajúci:

Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
e-mail:
Internetová adresa:
Podpis, pečiatka:

0,00

Príloha č. 1 výzvy
Príloha č. 1 zmluvy

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:
Obec Pribeník, Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
Predmet zákazky/zmluvy:
Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník
Postup verejného obstarávania:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

Časť č. 2: Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník
Cena a technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy
Označenie položky

Opis, technická špecifikácia a ich požiadavky

Návrh na plnenie kritérií
Merná
jednotka
(MJ)

Množstvo MJ

Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného
tovaru
(uviesť materiálové zloženie jednotlivých prvkov)

Cena za množstvo MJ

Cena za MJ
bez DPH (EUR)

Sadzba
DPH (%)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

bez DPH (EUR)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

1

Orbitrek

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj stehenných a sedacích svalov a
svalov ramien. Určené pre 1 osobu.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Posilňovanie rúk

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj svalov hrudníka a chrbta. Určené pre
2 osoby.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Korčule

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj svalov nôh a sedacích svalov. Určené
pre 1 osobu.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Veslovanie

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj svalov chrbta. Určené pre 1 osobu.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Stepper lyže

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj stehenných svalov. Určené pre 2
osoby.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Bicykel

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj stehenných a sedacích svalov.
Určené pre 1 osobu.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Lyže

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj brušných svalov. Určené pre 2 osoby.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Bradlá

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj prsných svalov a tricepsov. Určené
pre 2 osoby.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Brušný trenažér

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj brušných svalov. Určené pre 2 osoby.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Jazda na koni

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj stehenných a sedacích svalov ako aj
svalov ramien. Určené pre 1 osobu.

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Príloha č. 1 výzvy
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Označenie položky

Opis, technická špecifikácia a ich požiadavky

Merná
jednotka
(MJ)

Množstvo MJ

Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného
tovaru
(uviesť materiálové zloženie jednotlivých prvkov)

Cena za množstvo MJ

Cena za MJ
bez DPH (EUR)

Sadzba
DPH (%)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

bez DPH (EUR)

DPH (EUR)

s DPH (EUR)

11

Predkopávanie

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie,
posilnenie a rozvoj stehenných a sedacích svalov.
Určené pre 2 osoby

ks

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Lavička nerezová s operadlom

Materiál: nerez
Sedadlová a operadlová časť: impregnované severské
drevo
Rozmery (v x š x d): min. 0,85 m x 0,53 m x 1,5 m

ks

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Údaje vyplní uchádzač

Kritérium
Uchádzač/Predávajúci:

Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
e-mail:
Internetová adresa:
Podpis, pečiatka:

0,00

Verejný obstarávateľ: Obec Pribeník

Príloha č. 2 Výzvy

Predmet / Názov zákazky:
Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník.
Uchádzač: (Obchodné meno/názov, sídlo)
IČO:

Čestné vyhlásenie uchádzača
Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádzača: (obchodné meno/názov uchádzača)

čestne vyhlasujem, že
• cena predmetu zákazky „ Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko v obci
Pribeník" – časť č. 1 je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky
skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky,
• poznám definíciu konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO2 a budem bezodkladne informovať verejného
obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla
viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
• všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a
úplné,
• v tomto postupe verejného obstarávania predkladám v rámci príslušnej časti iba jednu ponuku,
• bez výhrad súhlasím so zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom v návrhu
zmluvy o dielo a podmienkami určenými vo výzve na predloženie ponuky,
• som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia,
• doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním môže verejný
obstarávateľ spracovávať v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V............, dátum:

Podpis:

1
2

Uvedie sa názov konkrétnej časti predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá ponuku
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluva o dielo č.

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Pribeník
Sídlo:
Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
Štatutárny zástupca:
Ing. Ernest Fedor, starosta obce
IČO:
00 331 856
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Tel:
+421 56 628 42 00
e-mail:
obecpribenik@gmail.com
URL:
www.pribenik.sk
(ďalej len „objednávateľ “)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie
fitness ihrisko v obci Pribeník“ časť č. 1 ............. (doplní uchádzač).
1.2. Dielo je bližšie špecifikované v cenovej kalkulácii a v špecifikácii predmetu zmluvy príloha č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Článok II.
Čas plnenia a doba platnosti zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do
8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
2.2 Dodržanie času zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve v závislosti od objektívnych
podmienok – poveternostných vplyvov. V prípade, ak nastanú okolnosti objektívneho
charakteru znemožňujúce alebo nepriamo sťažujúce realizáciu diela a zhotoviteľ nemôže
Uvedie sa názov konkrétnej časti predmetu zákazky, pre ktorú sa zmluva uzatvára, pričom Zmluva o dielo sa uzatvára pre
každú časť predmetu zákazky samostatne
1

zabrániť ich vzniku alebo dôsledkom, ani ich nemôže predvídať, zmluvné strany sa
dohodnú na ďalšom postupe a termínoch realizácie diela.
2.3 Zhotoviteľ je povinný dodať spolu s dielom aj príslušnú dokumentáciu jednotlivých prvkov
v zmysle platnej legislatívy.
2.4 Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu bude
odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje, a ktorá je
potrebná na jeho užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom
charakteru zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám - minimálne však:
a) preberací protokol predmetu zmluvy,
b) v protokole budú rozpísane položky/prvky, z ktorých dodávka predmetu zmluvy
pozostáva, rozmery, schémy zapojenia prvkov,
c) záručný list - potvrdenia záruky na jednotlivé prvky predmetu zmluvy a ich komponenty,
d) kompletná dokumentácia a návod na používanie v slovenskom jazyku,
e) informácie o montáži, informácie o kontrole a údržbe,
f) Vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov,
g) Iné relevantne doklady.
2.5 Súčasťou predmetu zmluvy musia byť nasledovné služby:
- doprava predmetu zmluvy na miesto plnenia: Obec Pribeník, lokalita miesta zhotovenia
diela v článku V. bod 5.1,
- príprava miesta realizácie diela
- osadenie jednotlivých prvkov v zmysle platnej legislatívy,
- montáž a inštalácia jednotlivých prvkov,
- vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu prevádzku,
- kontrola bezpečnosti a prevádzkovanie jednotlivých prvkov diela v zmysle platnej
legislatívy
Článok III.
Cena diela
3.1 Cena za dielo predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku I. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, podľa cenovej kalkulácie a špecifikácie predmetu zmluvy uvedenej v prílohe
č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3.2 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v rozsahu a v súlade s ponukou predloženou
k verejnému obstarávaniu pre realizáciu diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy:
3.3 Celková cena diela je konečná, platná počas celej doby realizácie a zahŕňa všetky náklady
a činnosti potrebné k riadnej realizácii diela, vrátane všetkých súbežných nárokov
zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím kompletného
predmetu zmluvy.
3.4 Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. Činnosti, ktoré zhotoviteľ
nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných
podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok IV.
Platobné podmienky
4.1 Podkladom pre úhradu faktúry je súpis skutočne vykonaných činností potvrdený
objednávateľom. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a
jeho prevzatím objednávateľom formou písomného protokolu, ktorý bude slúžiť ako
podklad k faktúre.
4.2 Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po splnení
predmetu zmluvy a následnom odovzdaní diela objednávateľovi v rozsahu uvedenom v
článku I. a článku II. tejto zmluvy.
4.3 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Cenu za
dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti v zmysle
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.
4.5 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania s úhradou faktúry fakturovať objednávateľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4.6 Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy uvedený v čl. I. a II. tejto zmluvy riadne a včas,
objednávateľ je oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty
nedodaného objemu predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
Článok V.
Miesto zhotovenia diela
5.1 Miestom zhotovenia diela: 2 (doplní uchádzač):
Časť č. 1: Detské ihrisko v obci Pribeník - detské ihrisko bude situované na parcele
č. 127/2, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce, v katastrálnom území Pribeník,
okres Trebišov, kraj Košický.
Časť č. 2: Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník - vonkajšie fitness ihrisko bude
situované na parcele č. 703/3, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce, v katastrálnom
území Pribeník, okres Trebišov, kraj Košický.
Článok VI.
Podmienky vykonania diela
6.1 Rozsah činností bude vykonaný podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle článku I. a II.
tejto zmluvy zápisom do denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť denník, do ktorého bude
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ako oprávnení
zástupcovia objednávateľa je určený: Ing. Ernest Fedor - starosta.

2

Uvedie sa miesto dodania, na ktorú časť sa zmluva predkladá

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na svoje
nebezpečenstvo v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto
zmluvy postupovať v zmysle podmienok tejto zmluvy, súťažných podkladov a s odbornou
starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných činností, za dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem.
6.3 Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri
realizácii diela na vlastné náklady v zmysle platnej právnej úpravy.
6.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody počas realizácie diela až do termínu prevzatia
vykonaného diela objednávateľom.
6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany svojich zamestnancov, prípadne iných osôb, ktorí sa zdržujú v mieste realizácie
diela. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré počas zhotovenia diela môže spôsobiť.
6.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela, a že
bude všetky činnosti vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich
uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
6.7 Prípadné vady alebo nedorobky predmetu zmluvy bude objednávateľ reklamovať písomne
u zhotoviteľa a to bezodkladne po ich zistení počas trvania záručnej doby.
6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady alebo nedorobky bezplatne
v lehote do 7 kalendárnych dní po uplatnení reklamácie objednávateľom.
6.9 Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
6.10 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie
predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú
fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
Vyhotovenú fotodokumentáciu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní
hotového diela.
6.11 Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ priamo spôsobil objednávateľovi nedostatočným
plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ.
Článok VII.
Záručné a servisné podmienky
7.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia
riadne zhotoveného diela objednávateľom (ďalej len „záručná doba“).
7.2 Počas plynutia záručnej doby je každá záručná oprava, alebo výmena komponentu
bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, alebo znefunkčnenie diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, alebo neodborným
užívaním diela.
7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vady diela
najneskôr do 7 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa a vady odstrániť

v čo najkratšom možnom termíne. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia
reklamácie zhotoviteľ. Všetky úkony potrebné na odstránenie vád zrealizuje zhotoviteľ na
svoje riziko a vlastné náklady.
7.4 V prípade stavov ohrozujúcich bezpečnosť je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním
vady diela do 48 hodín od vyzvania objednávateľom. Uvedený termín môže byť podľa
poveternostných a klimatických podmienok zmenený na
základe rozhodnutia
objednávateľa.
7.5 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v termínoch
uvedených v článku VI. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania
s odstraňovaním reklamovanej vady.
7.6 Zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa počas plynutia záručnej doby konštrukcie diela
bezplatne vykoná kontroly vyplývajúce z platnej legislatívy a do 7 dní objednávateľovi
predloží protokol o vykonaní kontrol.
Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve
zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá.
Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné
ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť,
o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne
splnenej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu.
8.2 Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy :
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania činností podľa platných technických
noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a ani v primeranej
lehote neodstránil vady a nedorobky diela na základe požiadavky objednávateľa
- ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela.
Článok IX.
Osobitné požiadavky - uplatnenie sociálnych hľadísk
9.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany
dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, Zhotoviteľ v takomto prípade
zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru a pod.
9.2 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi
potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením
uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí Zhotoviteľovi
Objednávateľ.

9.3 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky
je zhotoviteľ povinný o tomto informovať Objednávateľa bezodkladne písomne.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré
budú odsúhlasené a podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán.
10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie diela, dňom
nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
• táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
• došlo k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je
objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „NFP“) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len
„PRV“) na základe Výzvy MAS, kód výzvy: MAS_015/7.4/5.
10.4 Objednávateľ nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy oznámi Zhotoviteľovi najneskôr do
troch pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
10.5 V prípade neuzavretia zmluvy o NFP v rámci uvedeného programu, Objednávateľ si
vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
10.6 Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 502/2001Zz. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením Komisie (ES)
č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú realizačné pravidlá k nariadeniu Rady (ES)
č. 1083/2006 a v súlade s ďalšími právnymi predpismi SR a EU umožniť výkon kontroly
všetkých dokladov vzťahujúcich sa k realizácii predmetu plnenia verejnej zákazky,
poskytnúť osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu, z ktorého je zákazka hradená,
všetky doklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia verejnej zákazky, umožniť
priebežné overovanie všetkým osobám oprávneným vykonávať kontrolu.
10.7 Subdodávky
- Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich
subdodávateľov.
- Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo
nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek
zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

- Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového
subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
- Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so
subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať
minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel
zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola
uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju
podpisujú.
10.9 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu,
pričom po jej podpísaní Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
10.10 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo je:
Príloha č.1 – Cena a špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č.2 – Subdodávatelia (ak je relevantné)

V Pribeníku, dňa

V ....................., dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

______________________
Ing. Ernest Fedor, starosta obce

______________________

Príloha č. 2 zmluvy

Subdodávatelia
Subdodávateľ
(názov, sídlo, IČO)

Predmet subdodávky

Predpokladaný
podiel zákazky
zadávaný
subdodávateľovi

Osoba oprávnená
konať za
subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)

Technická správa

Stavba:

Detské ihrisko v obci Pribeník

Miesto:

Pribeník, p. č. 127/2

Okres:

Trebišov

Dátum:

November 2021

1. Identifikačné údaje stavby a investora:
1.1. Názov stavby:
1.2. Miesto stavby:
1.3. Katastrálne územie:
1.4. Okres:
1.5. Kraj:
1.6. Investor:
1.7. Zodp. projektant:
1.8. Spracovatelia profesijných častí:
ASR:

Detské ihrisko v obci Pribeník
Hlavná, Pribeník
Pribeník
Trebišov
Košický
Obec Pribeník
Ing. Mária Janoková
Ing. Mária Janoková, Helena Terpáková

2. Základné údaje o stavbe:
2.1. Prehľad východiskových podkladov:
Bola vykonaná vizuálna obhliadka, iné obhliadky ani výskumy neboli vykonané.
Výškopisné zameranie nebolo poskytnuté.
Východiskovými podkladmi sú:
- List vlastníctva
- Kópia katastrálnej mapy
- Požiadavky investora
2.2. Charakteristika územia, spôsob doterajšieho a navrhovaného využitia:
Projektová dokumentácia rieši návrh prvkov a umiestnenie ihriska pre deti, ktoré bude
obsahovať 10 exteriérových hracích prvkov a lavičky. Navrhované ihrisko je určené pre deti
od 2-14 rokov.
Detské ihrisko je navrhnuté na parcele č. 127/2, ktorá sa nachádza v zastavanom
územia obce, v katastrálnom území Pribeník, okres Trebišov, kraj Košický.
Pozemok investora sa nachádza na Hlavnej ulici v obci Pribeník.
Parcela č. 127/2 je podľa Listu vlastníctva č. 328 definovaná ako Zastavaná plocha
a nádvoria a je využívaná ako dvor. Terén pozemku je rovinatý. Parcela investora je zo
severnej, zo západnej a z južnej strany oplotená pozinkovaným pletivom.
Riešený objekt je navrhnutý na ploche 19,50x 26,20 m.
2.3. Odstupové vzdialenosti:
-

2,25 m od parcely č.130,131/1 - sever
2,80 m od parcely č. 128/2 - východ
0,50 m od parcely č. 125 a 126 - juh
0,20 m od parcely č. 129 - západ

2.4. SO 01 Detské ihrisko:
Zastavaná plocha:
Úroveň ±0,000:
Oplotenie:

486 m²
v úrovni upraveného terénu
oceľové stĺpiky s výplňou z pozinkovaného
pletiva výšky 2,00 m

Pred začatím prác je potrebné nechať vytýčiť všetky podzemné vedenia!

Zemné práce:
Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozícii výškopisné
a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologický prieskum. Osadenie
objektu na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku a katastrálnej mapy. Pri návrhu
základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni základovej
škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezámrznej hĺbke.
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia hornej časti pôvodného podkladu
a samotného odkopu na požadovanú úroveň.
Základy:
Základové pätky pod jednotlivé prvky vybavenia ihriska budú realizované z prostého
betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy podľa požiadaviek dodávateľa. Rozmery ako aj
spôsob kotvenie určí dodávateľ, za ktoré nesie aj plnú zodpovednosť.
Technický opis prvkov:
Jednotlivé prvky, ktoré budú súčasťou riešenej stavby budú z nehrdzavejúcej ocele a
nerezové. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele.
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.bude podľa určenia dodávateľa
a podľa dohody s investorom riešená buď ako tráva, ornica, riečny štrk, gumená podlaha.
Jednotlivé prvky budú z hľadiska kontroly bezpečnosti kontrolované nasledovne:
Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou
Popis navrhovaných prvkov:
1 –Tunel s motívom zviera –

Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min. 20 mm plast
Bočnice: HDPE materiál
Tunel: pevný plast
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-12 rokov

2 – Vežová zostava s 2 x lanovým chodníkom a 2x šmýkačkami
Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min.20 mm plast
Schody:, výlezy: HDPE + nerez
Bočnice, strechy: HPL laminát
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 2-14 rokov
3 – Vláčik s tunelom s 3 vagónikmi - Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min. 20 mm plast
Bočnice: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
;
Určené pre vek detí: 3-12 rokov

4 – Pružina s motívom zviera -

Konštrukcia: Pružina pevná min. 200 mm
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max.0,5 m
Určené pre vek detí: 3-8 rokov

5 – Veľký nerezový kolotoč -

Konštrukcia: nerez
Podlaha: protišmykový plech
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 0,1 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov

6 – Trampolína 2 m x 2m -

Rozmer skákacej plochy max. 1,5x1,5 m
Výška voľného pádu: max. 0,95 m
Určené pre vek detí: 3-12 rokov

7 – Pružina s motívom zviera -

Konštrukcia: Pružina pevná min. 200 mm
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 0,5 m
Určené pre vek detí: 3-8 rokov

8 – Domček s lanovou sieťou -

Konštrukcia: nerez
Podlaha: pogumovaný protišmykový min. 20 mm HDPE
Strecha , bočnice: HPL laminát
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov

9 – Kombinovaná dvojhojdačka -

Konštrukcia: nerez
Sedenie: s opierkou aj pre väčšie deti
Reťaze, závesy: nerez
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov

10 – Prevažovacia hojdačka s motívom zviera
Konštrukcia: nerez
Sedenie: HDPE materiál
Dopadová plocha: tráva
Výška voľného pádu: max. 1,0 m
Určené pre vek detí: 3-14 rokov
11 – Lavička nerezová s operadlom - Konštrukcia: nerez
Sedadlová a operadlová časť impregnované severské
drevo
Rozmer (v x š x d) : min. 0,85 m x 0,53 m x 1,50 m

3. Požiadavky na stavenisko
- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkov výstavby
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov,
na odvoz stavebného odpadu
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce
- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu
- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv
počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj
znečisťovania priľahlých komunikácií
4. Protipožiarne zabezpečenie stavby
Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – Detské ihrisko
nepredstavuje požiarne riziko.
5. Starostlivosť o životné prostredie
Vplyv stavby na životné prostredie:
Výstavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii je potrebné
dbať na zníženie prašnosti, hluku, ochranu zelene a likvidáciu odpadov zo stavby. Odpady
budú likvidované podľa príslušných predpisov a ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.
Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015:
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných
miest
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
„O“
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
„O“
Likvidácia obalov náterových látok je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.
Predpokladané množstvo vzniknutých odpadov: výkopová zemina – 0,9 t, Výkopová zemina
sa použije na spätné zásypy a terénne úpravy na parcele investora. Ostatné stavebné
odpady budú likvidované podľa platnej legislatívy.
Z hľadiska štátnej vodnej správy:
Riadi sa zákonom č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov(vodný zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov a vyhláškou č. 418/2010 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
Zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a
zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu
zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
V prípade zaobchádzania s nebezpečnými látkami zabezpečí investor také opatrenia,
aby nevnikali do povrchových alebo podzemných vôd a neohrozili ich kvalitu.

Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom
neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené faktory životného
prostredia. Pri prevádzke nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.
6. Starostlivosť o bezpečnosť práce
Počas stavebných prác je nutné rešpektovať a dodržiavať normy, technické
technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č.147/2013 Z. z., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti
práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR
č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
z Nariadenia vlády SR č.384/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie
označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci.
Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať najmä požiadavky
vyplývajúce :
-z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce
-zo Zákonníka práce
-z Vyhl. Č.83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem
-z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb.
-zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí
-z Vyhl. Č. 111/75 Zb.
-zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení
neskorších predpisov
-zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb.
-z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81
Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela Zákonníka
práce, zákona č. 275/93 Zb., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce,
soc. vecí a rodiny SR.
7. Spôsob uskutočnenia stavby:
Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým konaním.

V Trebišove, November 2021

Vypracovala: H. Terpáková

Projekt stavby

Detské ihrisko v obci Pribeník
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Sándora Petőfiho 276
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Trebišov
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Ing. Mária Janoková PROJEKTA
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Technická správa

Stavba:

Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník

Miesto:

Pribeník, p. č. 703/3

Okres:

Trebišov

Dátum:

November 2021

1. Identifikačné údaje stavby a investora:
1.1. Názov stavby:
1.2. Miesto stavby:
1.3. Katastrálne územie:
1.4. Okres:
1.5. Kraj:
1.6. Investor:
1.7. Zodp. projektant:
1.8. Spracovatelia profesijných častí:
ASR:

Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník
Pribeník
Pribeník
Trebišov
Košický
Obec Pribeník
Ing. Mária Janoková PROJEKTA
Ing. Mária Janoková, Helena Terpáková

2. Základné údaje o stavbe:
2.1. Prehľad východiskových podkladov:
Bola vykonaná vizuálna obhliadka, iné obhliadky ani výskumy neboli vykonané.
Výškopisné zameranie nebolo poskytnuté.
Východiskovými podkladmi sú:
- List vlastníctva
- Kópia katastrálnej mapy
- Požiadavky investora
2.2. Charakteristika územia, spôsob doterajšieho a navrhovaného využitia:
Projektová dokumentácia rieši návrh a umiestnenie vonkajšieho fitness ihriska , ktoré
bude obsahovať 11 exteriérových fitness zariadení určených na precvičenie rôznych
svalových partií tela a 4 nerezových lavičiek.
Vonkajšie fitness ihrisko je navrhnuté na parcele č. 703/3, ktorá sa nachádza v
zastavanom územia obce, v katastrálnom území Pribeník, okres Trebišov, kraj Košický.
Parcela č. 703/3 je podľa listu vlastníctva definovaná ako Zastavaná plocha
a nádvoria a je využívaná ako dvor. Terén pozemku je rovinatý. Parcela investora nie je
oplotená.
Riešený objekt je navrhnutý na ploche 8,50x22,50 m.
2.3. Odstupové vzdialenosti:
-

10,00 m od parcely č.702 - sever
2,00 m od parcely č. 703/2 - východ
19,60 m od parcely č. 703/2 a 705/1 - juh
13,10 m od parcely č. 703/1 a 705/1 - západ

2.4. SO 01 Vonkajší fitness:
Zastavaná plocha:
Úroveň ±0,000:
Oplotenie:

191,30 m²
v úrovni upraveného terénu
oceľové stĺpiky výplňou z pozinkovaného pletiva

Pred začatím prác je potrebné nechať vytýčiť všetky podzemné vedenia!

Zemné práce:
Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozícii výškopisné
a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologický prieskum. Osadenie
objektu na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku a katastrálnej mapy. Pri návrhu
základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni základovej
škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezamrznej hĺbke.
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia hornej časti pôvodného podkladu
a samotného odkopu na požadovanú úroveň.
Základy:
Základové pätky pod jednotlivé prvky vybavenia ihriska budú realizované z prostého
betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy podľa požiadaviek dodávateľa. Rozmery ako aj
spôsob kotvenie určí dodávateľ, za ktoré nesie aj plnú zodpovednosť.
Technický opis prvkov:
Jednotlivé prvky, ktoré budú súčasťou riešenej stavby sú vyrobené z oceľových
nosných profilov a oceľové rúčky zariadenia sú ošetrené antikoróznou exteriérovou úpravou,
následne komaxitom. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele.
Druh dopadovej plochy podľa STN EN 1176-1, čl. 4.2.8.5.bude podľa výberu investora
riešená buď ako tráva, ornica, riečny štrk, gumená podlaha.
Jednotlivé prvky budú z hľadiska kontroly bezpečnosti kontrolované nasledovne:
Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou
Popis navrhovaných prvkov:
1 – Orbitrek - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj
stehenných a sedacích svalov a svalom ramien. Určené pre 1 osobu.
2 – Posilňovanie rúk - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a
rozvoj svalov hrudníka a chrbta. Určené pre 2 osoby.
3 – Korčule - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj
svalov nôh a sedacích svalov. Určené pre 1 osobu.
4 – Veslovanie - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj
svalov chrbta. Určené pre 1 osobu.
5 – Stepper lyže - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj
stehenných svalov. Určené pre 2 osoby.
6 – Bicykel - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj
stehenných a sedacích svalov. Určené pre 1 osobu.
7 – Lyže - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj
brušných svalov. Určené pre 2 osoby.
8 – Bradlá - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj
prsných svalov a tricepsov. Určené pre 2 osoby.
9 – Brušný trenažér - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a
rozvoj brušných svalov. Určené pre 2 osoby.
10 – Jazda na koni - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a
rozvoj stehenných a sedacích svalov ako aj svalov ramien. Určené pre 1 osobu.

11 – Predkopávanie - Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a
rozvoj stehenných a sedacích svalov. Určené pre 2 osoby.
12 - Lavička nerezová s operadlom, konštrukcia nerez, sedadlová a operadlová časť
impregnované severské drevo, rozmery (v x š x d) min. 0,85 m x 0,53 m x 1,50 m. .
.
3. Požiadavky na stavenisko
- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkov výstavby
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov,
na odvoz stavebného odpadu
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce
- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu
- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv
počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj
znečisťovania priľahlých komunikácií
4. Protipožiarne zabezpečenie stavby
Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – Vonkajší
fitness nepredstavuje požiarne riziko.
5. Starostlivosť o životné prostredie
Vplyv stavby na životné prostredie:
Výstavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii je potrebné
dbať na zníženie prašnosti, hluku, ochranu zelene a likvidáciu odpadov zo stavby. Odpady
budú likvidované podľa príslušných predpisov a ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.
Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015:
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných
miest
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
„O“
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
„O“
Likvidácia obalov náterových látok je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.
Predpokladané množstvo vzniknutých odpadov: výkopová zemina – 0,9 t, Výkopová zemina
sa použije na spätné zásypy a terénne úpravy na parcele investora. Ostatné stavebné
odpady budú likvidované podľa platnej legislatívy.
Z hľadiska štátnej vodnej správy:
Riadi sa zákonom č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov(vodný zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov a vyhláškou č. 418/2010 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

Zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a
zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu
zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
V prípade zaobchádzania s nebezpečnými látkami zabezpečí investor také opatrenia,
aby nevnikali do povrchových alebo podzemných vôd a neohrozili ich kvalitu.
Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom
neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené faktory životného
prostredia. Pri prevádzke nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.
6. Starostlivosť o bezpečnosť práce
Počas stavebných prác je nutné rešpektovať a dodržiavať normy, technické
technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č.147/2013 Z. z., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti
práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR
č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
z Nariadenia vlády SR č.384/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie
označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci.
Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať najmä požiadavky
vyplývajúce :
-z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce
-zo Zákonníka práce
-z Vyhl. Č.83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem
-z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb.
-zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí
-z Vyhl. Č. 111/75 Zb.
-zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení
neskorších predpisov
-zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb.
-z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81
Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela Zákonníka
práce, zákona č. 275/93 Zb., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce,
soc. vecí a rodiny SR.
7. Spôsob uskutočnenia stavby:
Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým konaním.

V Trebišove, November 2021

Vypracovala: H. Terpáková
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