
Príloha č. 2 

                                                                                          Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

Názov zákazky:  Oprava herných prvkov na detských ihriskách 

 

 

 

Identifikačné údaje 

 

Obchodné meno:                                                 .............................................................. 

 

Sídlo:                                                                  .............................................................. 

 

IČO:      .............................................................. 

 

Kontaktná osoba:    .............................................................. 

 

e-mail:      .............................................................. 

 

t.č.:      .............................................................. 

 

 

 

Oprava herných prvkov a oprava drobných herných prvkov na detských ihriskách v správe Mestskej 

časti Bratislava–Rača: 

P.č. Položka
1 Cena  

bez DPH 
DPH 

Cena  

s DPH 

1. DI Sklabinská       

1.1 Prvok č. 18 – povolený úchyt taniera       

1.2 Prvok č. 19 – začínajúca hrdza       

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

1.4 Prvok č. 3 – Kolotoč – veľká výška od zeme       

1.5 Prvok č. 9 – Veľká zostava – poškodený rám       

1.6 Prvok č. 11B – zachytenie odevu a vlasov       

1.7 Prvky č. 9.11 – chýbajúce krytky       

2. DI Gelnická       

2.1 Prvok č. 4A – trčia kamene v dopadovej zóne       

2.2 Prvok č. 1  - chýbajúce krytky       

3. DI Detvianska       

3.1 Prvok č. 1 – odkryté základy       

3.2 Prvok č. 6 – popraskané drevo       

3.3 Prvok č. 5 – chýbajúce krytky na otáčavom tanieri       

4. DI Kadnárova 10       

4.1 Prvok č. 1 – možnosť zachytenia prsta v reťazi       

4.2 Prvok č. 2 – možnosť zachytenia prsta na konštrukcií hniezda       

4.3 Prvok č. 3 .4 – nevyhovujúca dĺžka priestoru pádu       

5. DI Karpatské námestie       

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



5.2 Prvok č. 6 – poškodené drevené časti, možnosť nalomenia        

5.3 Prvok č. 1 – chýbajúce krytky       

5.4 Prvok č. 2 – hrdzavé skrutky, oká lán       

6. DI Kadnárova 66       

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

6.2 Prvok č. 2.3.6.7 – nedostatočné ukotvenie v základoch       

6.3 Prvok č. 1 – nevyhovujúce schody       

7. DI Cígeľská       

7.1 Prvok č. 3 – nevyhovujúca plocha nárazu okolo šmýkačky       

7.2 Prvok č. 3 – veľkosť štrku je príliš hrubá       

8. DI Kubačova       

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

8.2 Prvok č. 1 – hojdačka – krátka dĺžka priestoru pádu       

8.3 
Prvok č. 3A – šmýkačka – výška vybiehajúcej časti 40 cm, má byť 

max. 35 cm 
      

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

9. DI Mudrochova       

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

9.2 Prvok č. 8 – chýbajú krytky a poškodené drevo zábradlia       

10. DI Na Pasekách       

10.1 Prvok č. 1 – zachytenie prsta       

10.2 Prvok č. 4 – zachytenie prsta, nohy       

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

10.4 Prvok č. 9 – zošúchaná farba, celková rekonštrukcia       

10.5 Prvok č. 10 - nahnité drevo pieskoviska       

11. DI Plickova       

11.1 
Prvok č. 1 – nevyhovuje dĺžka dopadového priestoru a povrch tlmiaci 

náraz 
      

11.2 Prvok č. 2 – nevyhovuje dĺžka dopadového priestoru a povrch       

11.3 Prvok č. 3 – chýbajú krytky       

12. DI Tbiliská       

12.1 Prvokč. 1 – trčia skrutky na schodoch       

12.2 Prvok č. 3A – poškodené sedadlo, trčia skrutky       

12.3 Lavičky na ihrisku – možnosť zachytenia odevu       

12.4 
Prvok č. 1 – poškodené drevo na stĺpikoch zábradlia, veľká výška 

dopadu 
      

12.5 Prvok č. 2 – popraskané drevo valca       

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

13. DI Závadská       

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

13.2 
Prvok č. 1 – chýbajú alebo trčia skrutky na schodoch, prasknutá 

šmýkačka na boku 
      

13.3 Prvok č. 1 – praskliny v stĺpiku schodov       

13.4 Prvok č. 2 – odkryté základy, praskliny dreva       

13.5 Prvok č. 3 – poškodený sedák, zodratá farba       

14. DI Úžiny       

14.1 Nefunkčný kolotoč       



14.2 Prvok č. 6 – chýbajúce krytky       

14.3 Prvok č. 7A. 6 – poškodené sedáky       

 

    SPOLU 
Cena celkom bez 

DPH 
  

 
DPH   

 
Cena celkom s 

DPH 
  

 

 
1 vrátane všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky  

 

 

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

 

 

 

 

V............................... dňa................. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ..........................................................................                         

                                                                                                                                 podpis a pečiatka 

                                              (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri)   
 

 

 


