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Vysvetlenie  
výzvy na predkladanie ponúk č. 1 

 
 

k zákazke s názvom: „Mestský park, Košice – Detské ihrisko do 6 rokov“ 
 
 
K predmetnej zákazke bola verejnému obstarávateľovi e-mailom dňa 19.02.2018 
doručená nasledujúca žiadosť o vysvetlenie výzvy: 
 
Otázka záujemcu: 
Je možnosť zmeny   dopadových plôch pre predmetné ihrisko   - adekvátny ekvivalent 
podlahy spĺňajúci normy STN EN  14176-1, 1177 s certifikátom  a z toho vyplývajúce 
práce a materiály? 
Jedná sa o gumové lisované výrobky ( rohože) PIN HOLE s predpísaným podložím. 
Plochy budú rešpektované ako sú navrhnuté v PD, len budú olemované obrubníkmi.  
Zodpovedajú aj kritickej výške pádu  podľa noriem.  Veľkou výhodou týchto podláh je 
realizácia diela, vrátane farebných kombinácii  a hlavne nenáročnej údržby.  
 
 
Odpoveď vypracovaná zodpovedným projektantom stavby: 

1)   Zmena dopadových plôch  za adekvátny ekvivalent podlahy spĺňajúci normy STN 

EN  14176-1, 1177 s certifikátom  a z toho vyplývajúce práce a materiály je 

prípustná, avšak adekvátnosť náhrady je nevyhnutné preukázať objektívnymi 

certifikátmi pre plochu ako celok a preukázaním nielen splnenia normových 

požiadaviek a požiadaviek na kritickú výšku, ale aj adekvátnosť z hľadiska údržby, 

vodopriepustnosti a životnosti. 

2)      Ku konkrétne uvádzanému výrobku sa nevyjadrujeme, ale v princípe nepovažujeme 

náhradu materiálu, navrhnutého v projekte, ktorý vytvára materiálovo 

jednoliatu plochu napriek tomu, že sú detské motívy farebne rozlíšené, za rohože 

so spojmi a medzerami, za adekvátnu. Informácia o tom, že farebné rozlíšenie plôch 

bude dosiahnuté tým, že budú rohože „...len budú lemované obrubníkmi...“ neuvádza 

sa akými obrubníkmi a ani spôsob, akým by tieto obrubníky boli kotvené do podložia 

a pod., takže sa k tomu, či je adekvátnou náhradou z hľadiska navrhovaného 

výtvarného prevedenia ani z hľadiska technickej realizovateľnosti nevieme 

vyjadriť. 
3)      Akékoľvek obrubníky vo vnútri hracej plochy neumožňujú verifikovať plochu ako 

celok certifikátmi len pre materiál ( rohože) medzi nimi. Plocha vrátane 

konkrétnych obrubníkov ako celok musí byť certifikovaná na použitie pre verejné 

detské ihriská., nepostačuje certifikát pre rohože. 

4)      Rovnako údaj o tom, že plocha detského ihriska, ktorá je dynamicky namáhaná a bola 

by vytvorená navzájom mechanicky spájanými ( a tým aj rozpájateľnými) rohožami , 

má údržbu a životnosť  adekvátnu – porovnateľnú ako plocha, navrhovaná 

v projekte, je nevyhnutné doložiť objektívnymi dokladmi ( o použití týchto 



materiálov na verejných detských ihriskách po nejakú dobu – referencie a pod.) , 

jednoduchý popis a prehlásenie záujemcu nepostačuje. 

 
 
V Košiciach, dňa 20.02.2018 
 
 
Vypracovali:  zodpovedný projektant stavby  
            referát výstavby            

           referát verejného obstarávania 

 


