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Výzva na predkladanie ponúk 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Mesto Fiľakovo 

Sídlo:    Radničná 25, 98601  Fiľakovo 

Štatutárny  zástupca:   Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 

Kontaktná osoba:  Ing. Ivan Vanko 

Telefón:   047/4381001 

Fax:    047/4381001 

Email:    mesto@filakovo.sk 

IČO:    00316075 

DIČ:    2021115052 

 

2. Druh zákazky 

Stavebná práca  

 

3. Predmet zákazky 

„Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi“ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Názov stavby:  

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi  33 x18 m 

 

Miesto stavby:  

Mestský park Fiľakovo  

 

Pozemok: 

C-KN 2484 v  k.ú Fiľakovo 

 

Zámerom obstarávateľa je zriadenie viacúčelového ihriska rozmerov 33 x18 m s umelým 

trávnatým povrchom, mantinelmi a s ochrannými sieťami do výšky 4,0m.  

Ihrisko je navrhnuté v mestskom parku. Uvažovaná plocha pre ihrisko je v súčasnom stave 

nevyužitá. Existujúca plocha je betónová s liatym asfaltovým povrchom.   
Základy: 

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni 

únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná 

hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom. 

Základové pätky budú realizované pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť 

a kotvenie basketbalovej konzoly.   

Základové pätky pre mantinel sú navrhované z prostého betónu s armovaním oceľovou 

výstužou R8 a zaliate betónom.  

 
Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej hrúbky 

a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa 

požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov.  
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Podkladové vrstvy viacúčelového ihriska   

-    terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 

- drvený kameň frakcie  0-22 (0–32 mm)          hr. 90 mm 

- drvený kameň frakcie   0–4 mm            hr. 30 mm 
 

Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude  realizovaná umelou trávou multifunkčnou výšky 

min. 15 mm 

 

Viacúčelové ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou v. = 1,0 m 

a ochrannou sieťkou v = 3,0 m. Celková výška siete je 4m od povrchu ihriska. 

 

Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hliníkového stĺpika profilu H  dl. = 1,0 m 

a veľkého hliníkového stĺpika profilu H dl. = 3,0 m, ktoré sú kotvené do betónového základu 

skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným 

uzatváracím hliníkovým  profilom (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. 

Horný AL madlový profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov. Dolný 

osadzovací profil je tiež zaoblený tak isto aj hrany stĺpov. 

Do týchto profilov sú vsadené na pero a drážku plastové mantinelové dosky – profily hr. 35mm  z 

materiálov, vysokej pevnosti , tým tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu.  

Stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou upevnenou na pevno. 

Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná ochranná sieť / oplotenie 

z pozinkovaného pletiva, oká 50 x 50, hr. drôtu 2,8mm (výška 3,0m) napnuté na pozinkovaný 

napínací drôt priemeru min. 3,1 mm. Napnutý pozinkovaný drôt je navrhnutý v piatich úrovniach.  

Napnutie napínacích drôtov je nutné riešiť pomocou pozinkovaných napinákov vo všetkých 

úrovniach.   

Konštrukčný systém mantinelu a spojovací materiál je opatrený  protikoróznou úpravou – žiarové 

zinkovanie (pozinkovanie). 

Vstupy na ihrisko sú navrhnuté tzv. bezbariérovo, ale pri vstupe sú navrhnuté bráničky 

s rozmermi 1100 x  2000 mm. Sú umiestnené v rohoch ihriska jednej dlhej strany. Majú 

tvar L, čo umožňuje vstup na ihrisko bez prekážky (bezbariérovo) a zároveň neumožňuje 

únik lôpt pri hre z ihriska. Výhodou tohto systému je jednoduchosť, bezproblémový vstup 

na ihrisko z dvoch strán, napr. pre dva tímy hráčov, každý tím má samostatný vstup 

s možnosťou striedania hráčov počas hry. Tieto jednoduché vstupy na ihrisko sú prakticky 

bez údržbové, nevyžadujú počas celej životnosti ihriska žiadne opravy, výmeny  
  

Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :  

     -     Tenisové/nohejbalové 

     -     Volejbal 

     -     Basketbalový 

     -     malý futbal 

  

Vybavenia viacúčelového ihriska :  -     stĺpiky pre sieť výškovo nastaviteľné na volejbal 

             (Tenisové / nohejbalové) 

- Basketbalový komplet stacionárny (pružná obruč, sieťka oceľ)  

- Futbalové bránky; materiál: hliník; rozmer: 3,2 x 2,1 x 1,5 m vrátane sietí, 

demontovateľné - stacionárne  

 

V rohoch ihriska mimo mantinelového systéme  sú navrhnuté stĺpy  výšky 6m na ktorých 

sú osvetľovacie reflektory v počte 4 ks x 400W na ihrisko. Vlastná elektroinštalácia  

a prípojka je riešením tohto projektu 
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5. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Fiľakovo 

 

6. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 

produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť 

takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 

podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 

úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách 

konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo 

vyššej kvalite. 

 Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia  

diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej 

doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho 

osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej 

viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri umelom osvetlení.  

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami 

certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.  

 

8. Trvanie zmluvy  

Predpokladaný termín realizácie:  do 15.09.2019 

 

9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky. 

 

10. Predloženie ponuky 

Ponuku je možné predložiť poštou  na adresu  Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 

Fiľakovo alebo osobne v uzatvorenej  obálke  s označením  „Multifunkčné ihrisko 

s umelým trávnikom a mantinelmi“ 

 

11. Obsah  ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová 

adresa, číslo telefónu, IĆO), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade 

potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude 

podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, 

ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom 

o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

c) Čestné vyhlásenie o tom, uchádzač   nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  



 4 

d) Uchádzačom vyplnený  a nacenený výkaz výmer v jednom vyhotovení, ktorý bude 

podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, 

ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom 

o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

 

  

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

18.06.2019 do 08.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 

25, 986 01  Fiľakovo.  

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

18.06.2019 o 08.30 hod. 

Miesto: Mestský úrad  Fiľakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí. 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 

14. Obhliadka  miesta   

Obhliadku  je možné dohodnúť  s Ing. Ivanom Vankom na  tel. č.:  047/4381001 alebo 

emailom: ivan.vanko@filakovo.sk. Verejný  obstarávateľ  odporúča obhliadku  miesta  

stavby, účasť  na  obhliadke však  nie  je podmienkou podania  ponuky. 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení 

nie je možné podať námietky 

- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný 

uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať 

na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako 

ďalší v poradí. 

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) ak nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených  

verejným obstarávateľom, 

c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze 

obstarávania, 

- Predložené ponuky, ktoré presiahnu výšku PHZ budú pre verejného obstarávateľa 

neprijateľné a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri takejto ponuke, ak 

prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu. 

- Pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku zákazky s nízkou hodnotou, 

verejný obstarávateľ môže zároveň vykonať výber dodávateľa na základe stanoveného 

kritéria výber. 

28.05.2019 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                                

                                                                                                        primátor mesta 

mailto:ivan.vanko@filakovo.sk

