
Región Vysoké Tatry 

 
Starý Smokovec č.1, 062 01 Starý Smokovec    

                        
  

  
 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 

Zákazka na poskytnutie služieb v zmysle § 9 ods. 9 Zákona 25/2006  Z. z. – o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  
 
 

Názov zákazky: 
 

„Zimná údržba ihrísk v majetku mesta Vysoké Tatry – ihrisko ZŠ Tatranská Lomnica, 
ihrisko pri ZŠ a MŠ Dolný Smokovec, Športové ihrisko v Novom Smokovci a Športové 

ihrisko vo Vyšných Hágoch “ 
 

Spoločný slovník obstarávania, Hlavný predmet 
CPV  92610000-0 Prevádzka športovísk 

 
Predmet a účel: 

 
    Predmetom zákazky je vykonanie zimnej údržby a zabezpečenie prevádzky telovýchovných 
zariadení -  ihrísk, ktoré v zimnom období december až marec budú slúžiť ako ľadové plochy 
pre verejnosť – obyvateľov a návštevníkov  mesta  Vysoké Tatry.  Tieto ihriská sa riadia pre-
vádzkovým poriadkom, ktorý je spracovaný pre každé z týchto ihrisko samostatne, v zmysle 
Zákona 355/2007 Z. z. 
 

Obsah zákazky: 
 
1. Správa a údržba ihrísk 
2. Úhrada prevádzkových nákladov 
 

Podrobná špecifikácia zákazky: 
 

     Úspešný uchádzač /poskytovateľ služby/ - vykoná na vlastné náklady a riziko všetky čin-
nosti potrebné k zabezpečeniu bezproblémovej a bezpečnej prevádzky ihrísk v zimnom období 
v termíne od 1.12.2014 do 31.3.2015. Úlohou poskytovateľa – úspešného uchádzača bude za-
bezpečiť zriadenie, údržbu a prevádzku ľadových plôch na ihriskách. K uvedenej činnosti za-
bezpečí na vlastné náklady - za poskytnuté finančné prostriedky potrebné pracovné sily, za-
riadenia a materiál k vykonávaniu údržby. Zabezpečí aj dodávku potrebných médií na pre-
vádzku – elektrickej energie na osvetlenie a vody na zriadenie a udržiavanie ľadových plôch. 
Počas  prevádzkového obdobia zodpovedá za to, že všetka činnosť na ihriskách bude organi-
zovaná v zmysle spracovaného prevádzkového poriadku pre každé ihrisko.   Ihriská  pre špor-
tové aktivity širokej verejnosti budú  poskytované bezodplatne, v prevádzkovom období a ča-
se.   
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     Poskytovateľ služby  /úspešný uchádzač/ je povinný telovýchovné zariadenia – ihriská - 
riadne označiť v zmysle prevádzkového poriadku a  počas prevádzkového obdobia zabezpečiť   
riadnu údržbu ihrísk   a ich bezprostredného okolia. Poskytovateľ služby  /úspešný uchádzač/ 
nezodpovedá za škodu vzniknutú užívateľovi ihriska, ani za stratu, alebo poškodenie osobných 
vecí.   
 

Podklady: 
 

-  Prevádzkový poriadok športového ihriska v Novom Smokovci  
-  Prevádzkový poriadok športového ihriska v Tatranskej Lomnici 
- Prevádzkový poriadok športového ihriska v Dolnom Smokovci 
- Prevádzkový poriadok športového ihriska vo Vyšných Hágoch 

 
Obhliadka: 

 
     Obhliadka predmetu obstarávania sa bude konať 25.11.2013 o 09:00 hodine. Zraz záu-
jemcov vo vestibule MsÚ v Starom Smokovci.     

 
Kompletnosť ponuky: 

 
     Uchádzač spolu s cenovou ponukou predloží kópiu dokladu o oprávnení na výkon správy 
a údržby majetku. 
    Ponuku žiadame predložiť v uzatvorenom obale, s označením „Súťaž – Ihriská , neotvá-
rať!“ , na adresu verejného obstarávateľa: 
 

Región Vysoké Tatry 
Starý Smokovec č. 1 

062 01 Starý Smokovec 
 

     Ponuka môže byť doručená poštovou zásielkou na uvedenú adresu, alebo osobným doru-
čením, na túto adresu do podateľne na MsÚ prízemie, v čase úradných hodín. 
  
 

Lehota na predloženie cenových ponúk: 
 

27.11.2014- do 15:00 hodiny. 
 

 
Miesto predkladania ponúk: 

 
Región Vysoké Tatry 
Starý Smokovec č. 1 

062 01 Starý Smokovec 
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Kontaktná osoba: 
Verejný obstarávateľ určil pre vysvetlenie súťažných podkladov a komunikáciu kontaktnú 
osobu: 

Ing. Lenka Maťašovská 
tel.:0917453917 

E-mail.: matasovska@regiontatry.sk 
 
 

Kritérium vyhodnotenia úspešnej ponuky: 
 

Najnižšia cena  
  

 
Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služby: 

 
     S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služby v lehote viazanosti 
ponúk, ktorá je stanovená do 31.03.2015. 
 
V Starom Smokovci 12.11.2014 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

Schválil: Ing. Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľka 
  


