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V ý z v a n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

    Názov:   Mestská časť Bratislava - Rača  

    Sídlo:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

    IČO:   00304557  

    Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Drotován  

 

 

2.  Názov zákazky: OPRAVA  HERNÝCH  PRVKOV  NA  DETSKÝCH  IHRISKÁCH 

 

CPV kód:  50870000-4 - Opravy a údržba zariadenia ihrísk 

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 EUR bez DPH (15 000,00 s DPH)  

 

4.  Podmienky financovania:  

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok 

ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra 

vystavená zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru 

zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť 

až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou 

faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle 

požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a 

zhotoviteľom.  

 

5.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom obstarávania je oprava herných prvkov a oprava drobných herných prvkov na detských 

ihriskách v správe Mestskej časti Bratislava–Rača: 

a) úprava nevyhovujúcej dĺžky priestoru pádu herných prvkov, tak aby spĺňala STN EN 1176, 

b) doplnenie chýbajúcich dielcov herných prvkov, oprava dielcov, alebo náhrada poškodených 

dielcov za nové, 

c) obnova náterov na herných prvkoch, 

d) nové ukotvenie do základov pri nedostatočne ukotvených herných prvkov. 

 

Špecifikácia požadovaných opráv zistených nedostatkov na detských ihriskách. Fotodokumentácia 

jednotlivých herných prvkov je prílohou č. 1 tejto výzvy. 

Detské ihrisko Nedostatok 

    

Sklabinská Prvok č. 18 – povolený úchyt taniera 

  Prvok č. 19 – začínajúca hrdza 

  Prvok č. 8 – Vláčik – trčia skrutky, chýbajú dielce 

  Prvok č. 3 – Kolotoč – veľká výška od zeme 

  Prvok č. 9 – Veľká zostava – poškodený rám 

  Prvok č. 11B – zachytenie odevu a vlasov 

  Prvky č. 9.11 – chýbajúce krytky 
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Gelnická Prvok č. 4A – trčia kamene v dopadovej zóne 

  Prvok č. 1  - chýbajúce krytky 

    

Detvianska Prvok č. 1 – odkryté základy 

  Prvok č. 6 – popraskané drevo 

  Prvok č. 5 – chýbajúce krytky na otáčavom tanieri 

    

Kadnárova 10 Prvok č. 1 – možnosť zachytenia prsta v reťazi 

  Prvok č. 2 – možnosť zachytenia prsta na konštrukcií hniezda 

  Prvok č. 3 .4 – nevyhovujúca dĺžka priestoru pádu 

    

Karpatské námestie  Prvok č. 5 – poškodené laná a chýbajúce nity na kovovej konštrukcií 

  Prvok č. 6 – poškodené drevené časti, možnosť nalomenia a podobne 

  Prvok č. 1 – chýbajúce krytky 

  Prvok č. 2 – hrdzavé skrutky, oká lán 

    

Kadnárova 66 Prvok č. 1 – možnosť zachytenia prsta a povolené úchyty na rampách 

  Prvok č. 2.3.6.7 – nedostatočné ukotvenie v základoch 

  Prvok č. 1 – nevyhovujúce schody 

    

Cígeľská Prvok č. 3 – nevyhovujúca plocha nárazu okolo šmýkačky 

  Prvok č. 3 – veľkosť štrku je príliš hrubá 

    

Kubačova Prvok č. 9 – šmýkačka – trčia skrutky na schodoch + chýbajú 

  Prvok č. 1 – hojdačka – krátka dĺžka priestoru pádu 

  Prvok č. 3A – šmýkačka – výška vybiehajúcej časti 40 cm, má byť max. 35 cm 

  Prvok č. 8 – dĺžka priestoru pádu 250cm, má byť min. 290cm 

    

Mudrochova Prvok č. 8 – šmýkačka – chýba priečnik nad šmykačkou 

  Prvok č. 8 – chýbajú krytky a poškodené drevo zábradlia 

    

Na Pasekách Prvok č. 1 – zachytenie prsta 

  Prvok č. 4 – zachytenie prsta, nohy 

  Prvok č. 9 – chýba priečnik, zachytenie prsta, krátka dopadová plocha 

  Prvok č. 9 – zošúchaná farba, celková rekonštrukcia 

  Prvok č. 10 - nahnité drevo pieskoviska 

    

Plickova Prvok č. 1 – nevyhovuje dĺžka dopadového priestoru a povrch tlmiaci náraz 

  Prvok č. 2 – nevyhovuje dĺžka dopadového priestoru a povrch 

  Prvok č. 3 – chýbajú krytky 

    

Tbiliská Prvokč. 1 – trčia skrutky na schodoch 

  Prvok č. 3A – poškodené sedadlo, trčia skrutky 

  Lavičky na ihrisku – možnosť zachytenia odevu 

  Prvok č. 1 – poškodené drevo na stĺpikoch zábradlia, veľká výška dopadu 

  Prvok č. 2 – popraskané drevo valca 

  Prvok č. 4 – uchytenie drevených stupačiek v reťazi, farba na kove 

    

Závadská Prvok č. 3 – nevyhovujúci rozsah plochy nárazu 50cm 

  

Prvok č. 1 – chýbajú alebo trčia skrutky na schodoch, prasknutá šmýkačka na 

boku 
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  Prvok č. 1 – praskliny v stĺpiku schodov 

  Prvok č. 2 – odkryté základy, praskliny dreva 

  Prvok č. 3 – poškodený sedák, zodratá farba 

    

Úžiny  Nefunkčný kolotoč 

  Prvok č. 6 – chýbajúce krytky 

  Prvok č. 7A. 6 – poškodené sedáky 

 
   

Obhliadka priestorov  
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, 

aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie 

ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto 

prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. Obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu 

zákazky si záujemca môže dohodnúť v pracovných dňoch u kontaktnej osoby verejného 

obstarávateľa: Bc. Alena Čopanová, 02/4911 2449, alena.copanova@raca.sk . 

 
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov:    Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Bc. Alena Čopanová  

e-mail:    alena.copanova@raca.sk  

tel. č.:    02/4911 2449 

 

7. Miesto a  lehota na predkladanie ponúk:  

1. Uchádzač predloží ponuku, t. z. doručí verejnému obstarávateľovi, v uzavretom obale/obálke s 

označením „Neotvárať“ a heslom „Ihriská“ osobne, alebo poštovou zásielkou, na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy a v lehote na predkladanie ponúk.  

2. Lehota na predkladanie ponúk: do 05.09.2019 do 14:00 hod.  

3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa lehoty na 

predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi.  

4. Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania a 

bude vrátená v neporušenom obale uchádzačovi.  

 

8. Lehota realizácie predmetu zákazky: do 6 týždňov od účinnosti zmluvy  

 

9. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR            

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH).  

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 

bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.  

 

10. Spôsob určenia ceny:  

Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, 

ktorou sa  vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej úpravy 

DPH. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
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 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 

Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

11. Podmienky účasti:  

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní.  

2. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukáže uchádzač doloženým 

dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (Výpis 

z Obchodného alebo Živnostenského registra – kópia). 

3. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže čestným 

vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 

 

12. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  

1. Návrh zmluvy je prílohou č. 4 tejto výzvy.  

2. Návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou uchádzača musí byť súčasťou ponuky 

uchádzača.  

 

13. Vylúčenie uchádzača:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak:  
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,  

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 

v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,  

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity,  

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  

e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava -Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.  

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

1. Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  

2. Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Zmluvu o dielo (podpis, 

pečiatka, dátum).  

 

15. Doplňujúce informácie:  

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 

rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 

podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predpokladať.  
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5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. priloha1_foto_herne_prvky.zip 

2. priloha2_CenovaPonuka.word 

3. priloha3_CestneVyhlasenie.word 

4. navrh_zmluva.word 


