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Vysvetlenie a doplnenie Výzvy na predkladanie ponúk - zákazka s 

nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Predmet zákazky:  

Multifunkčné ihrisko v Ochodnici. 
 

Druh zákazky:      a) dodávka tovarov        b) poskytnutie služieb          c) uskutočnenie stavebných prác                       

Druh postupu: prieskum trhu s výzvou na predloženie ponúk 

 

Verejný obstarávateľ vysvetľuje a dopĺňa výzvu na predkladanie ponúk na základe doručených 

otázok záujemcom nasledovne: 

 

1. oznamuje všetkým záujemcom, že mení bod 11 Výzvy na predkladanie ponúk 

nasledovne: 

 

Staré znenie: 
11.     Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 19.8.2020 do 12,00 hod. miestneho 

času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného 

v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie: 

 -  názov a adresu verejného obstarávateľa, 

 - obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;  

 -  označenie „súťaž – neotvárať“  a heslo:  

 “ Multifunkčné ihrisko v Ochodnici.“ 

 

 

Nové znenie: 
11.  Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 21.8.2020 do 12,00 hod. 

miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky 

uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale 

uvedie: 

 -  názov a adresu verejného obstarávateľa, 

 - obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;  

 -  označenie „súťaž – neotvárať“  a heslo:  

 “ Multifunkčné ihrisko v Ochodnici.“ 

 

2. na základe doručených otázok záujemcu: 

 

Otázky znenie: 

 

Položka č. 34 Športový povrch - umelý trávnik lepený na zemnú pláň- uvádza sa, že požadujete 

výšku vlákna minimálne 60 mm, a zároveň sa píše že trávnik má byť multifunkčný.  

Trávnik prestáva byť multifunkčný od výšky 20-24 mm, výška 60 mm je už čisto futbalový. 

 

Z tohto dôvodu je úplný nezmysel uvádzať položku č. 39 Športový povrch umelá tráva - 

príplatok za viacfarebné prevedenie – kde požadujete čiarovanie na tenis. Pri výške 60mm si 

nezahráte tenis, loptička sa nebude vôbec odrážať, gumová výplň trávnika a dlhé vlákna pohltia 
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všetkú pohybovú energiu loptičky. Umelé trávniky s výškou vlákna 60 mm v červenej farbe sa 

ani nevyrábajú, dvojfarebné prevedenie by ani nebolo možné dodať. 

 

Taktiež v časti 1-ZEMNÉ PRÁCE a 2-ZÁKLADY všetky položky spojené so základovou 

konštrukciou pre basketbal sú zbytočné, pretože na trávniku s výškou vlákna 60 mm si ho 

nezahráte (rovnaká situácia ako pri tenise). 

 

Položka č.58 Montáž zariadenia športových ihrísk (basketbal) – položka nemá opodstatnenie 

pri umelom trávniku s výškou vlákna 60 mm. 

 

Položka č.35 Kremičitý piesok 05/10 (napr. ST 05/10) – udáva množstvo 20 456,352 ton, máme 

za to že to majú byť kilogramy. 

 

Ako bude verejný obstarávateľ posudzovať splnenie parametrov pri poskytnutých vzorkách 

umelého trávnika keď v ponuke sa nepredkladá technický list umelého trávnika v ktorom by mali 

byť uvedené minimálne parametre? 

 

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa aby kvôli nezrovnalostiam vo výkaze výmer, ktoré je 

treba opraviť alebo vysvetliť, predĺžili lehotu na predkladanie cenových ponúk.  
 
Odpovede znenie: 

 

- Položka č. 34 Športový povrch - umelý trávnik lepený na zemnú pláň-  PD bola spracovaná v 

zmysle Prílohy k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. 

793/2019, v ktorej sa uvádza, že povrch bude "Umelý trávnik 3. generácie 60mm (min. 3 kg/m2 

bez vsypu"). Parametre trávnika sú popísané v technickej správe v časti "  

- Položka č. 39 Športový povrch umelá tráva - príplatok za viacfarebné prevedenie – toto je 

príplatok za iné farebné prevedenie trávnika- čiary ( biela farba), ako je štandardné - zelené- ( 

chybný zápis v položke 39 - nie tenis ale futbal) 

-  Položka č.35 Kremičitý piesok 05/10 (napr. ST 05/10) –  má byť množstvo 20,456 ton resp. 20 

456,352 kg.   

- Prevažne sa ihrisko bude využívať na loptové hry ako je futbal a nohejbal. Okrajovo aj 

basketbal. Z uvedeného dôvodu investor požaduje osadenie aj basketbalových košov vrátane 

prác s tým súvisiacich.  
 

Ostatné zostáva nezmenené. 

 
 

 
 

 

         Ing. Miloš Veselý  

                     administrátor VO  

 


