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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

V Bratislave 24.09.2015 

ÚŠFVO 1195/2015

Vec

Zadanie zákazky „Hracie prvky do exteriéru MŠ Kalinčiakova 12, 831 01 Bratislava" podľa

§ 9  ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto ako verejný obstarávate!' v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej 
ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastúpený:

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Kontaktná osoba:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Junácka 1, 832 91 Bratislava 

00 603 317 

2020887385

Mgr. Rudolf Kusý -  starosta 

Prima banka Slovensko, a.s.

1800347007/5600

Mgr. Marta Marková +421 903 953 920

2. Typ zmluvy: zákazka na dodanie tovaru



3. Opis predmetu zákazky:

Podrobná špecifikácia:

1/ Detský domček predajný

Domček obsahuje:

Žiarovo zinkované zemné kotvenie 
Podlahu
Drevenú konštrukciu zo smrekovcového masívu 
2 plastové bočné výplne s predajným pultom 
Plastovú bočnú výplň s lavičkou 
Plastovú strechu

Materiálové prevedenie:

Drevená konštrukcia je vyrobená zo smrekovcových hranolov s povrchovými drážkami a zaoblenými 
hranami. Podlaha a lavička sú vyrobené vodeodolenej preglejky s proti šmykovou úpravou. Oceľové 
kotvenie je žiarovo zinkované. Plastové prvky sú vyrobené z polyetylénu Playtec, ktorý zaručuje UV 
odolnosť, farebnú stálosť a veľmi dlhú životnosť. Ochrana drevených prvkov je prevedená olejom pre 
vonkajšie použitie. p
Zariadenie je certifikované a spĺňa všetky kritéria stanovené platnými normami a predpismi EÚ a SR 
(STN EN 1176)

DÍžka ;120cm
Šírka : 100 cm
Výška : 165 cm
Max. výška pádu : 15 cm
Bezpečnostná zóna -  dĺžka : 420 cm
Bezpečnostná zóna -  šírka : 400 cm
Veková skupina : 2 -8 rokov

2/ Balančný chodník

Balančný chodník je pohybový prvok v materiálovej kombinácii drevo kov.

Obsahuje:

Drevené stojky s kovovými krytkami 
Sadu nášlapných hranolov 
Madlá
Zemné kotvenie
Sadu závesných a napínacích reťazí

Materiálové prevedenie:

Materiál -  drevené časti sú vyrobené z lepených hranolov severskej borovice. Reťaze a špeciálne 
vyvinuté zemné kotvenie je oceľové, žiarovo zinkované. Povrchová úprava -  drevené prvky majú 
zaoblené hrany a sú opatrené povrchovými drážkami. Ochrana drevených prvkov je prevedená olejom 
pre vonkajšie použitie. J
Zariadenie spĺňa všetky kritériá stanovené platnými normami a predpismi EÚ a SR
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Dĺžka : 250 cm
Šírka : 100 cm
Výška : 90 cm
Max. výška pádu : 20 cm
Bezpečnostná zóna -  dĺžka : 567 cm
Bezpečnostná zóna -  šírka : 400 cm
Veková skupina : 3 -15 rokov

3/ Pieskovisko pravouhlé model A -  2 m

Pieskovisko obsahuje:

- Smrekovcové mimostredové hranoly a smrekovcové dosky spojené do 4 blokov 
Sedadlo zo smrekovcového dreva 
Farebné plastové sedadlá 
Zostavené bloky tvoria samotné pieskovisko

Ochrana drevených prvkov je prevedená olejom pre vonkajšie použitie. Plastové prvky sú vyrobené 
z polyetylénu Playtec, ktorý zaručuje UV odolnosť, farebnú stálosť a veľmi dlhú životnosť. 
Zariadenie je certifikované a spĺňa všetky kritériá stanovené platnými normami a predpismi EÚ a SR 
(STN EN 1176).

Dĺžka :200 cm
Šírka : 200 cm
Výška : 30 cm
Max. výška pádu : 30 cm
Bezpečnostná zóna -  dĺžka : 500 cm
Bezpečnostná zóna -  šírka : 500 cm
Veková skupina : 2 - 8 rokov

4/ Váhová hojdačka 2miestna — 2 kusy

Hojdačka obsahuje:

hojdačkový nosník 
2 nerezové držadlá

- 2 farebné plastové sedadlá
- Flojdačkové kotvenie s bez údržbovým mechanizmom na zabetónovanie 

2 pneumatikové dorazy

Materiálové prevedenie:

Hojdačkový nosník je vyrobený zo smrekovcového mimostredového hranola s povrchovými drážkami 
a zaoblenými hranami. Ochrana drevených prvkov je prevedená olejom pre vonkajšie použitie.
Plastové prvky sú vyrobené z polyetylénu Playtec, ktorý zaručuje UV odolnosť, farebnú stálosť a veľmi 
dlhu životnosť.
Zariadenie je certifikované a spĺňa všetky kritériá stanovené platnými normami a predpismi EÚ a SR 
(STN EN 1176). P p

DÍžka :390 cm
Šírka : 25 cm
Výška : 75 cm
Max. výška pádu : 90 cm
Bezpečnostná zóna -  dĺžka : 690 cm
Bezpečnostná zóna -  šírka : 300 cm
Veková skupina : 3 - 12 rokov



5/ Vežová zostava MAX 1

Obsahuje:

Šmýkačku 
Lezeckú stenu
Šikmú rampu so šikmou sieťou

Materiálové prevedenie:

Šmykľavka z laminátu, lezecká stena s úchytmí. Šikmá rampa s hranolmi pre lepšie lezenie. Šikmá sieť 
z lana s oceľovým opleteným jadrom. Vežička vyrobená zo smrekovcového lepeného hranolu, na 
kovových pätkách, ktoré sú zasunuté do otvoru zo spodnej strany hranolov. Strecha z plastu, ktorý je 
odolný UV žiareniu.
Zariadenie je certifikované a spĺňa všetky kritéria stanovené platnými normami a predpismi EÚ a SR 

(STN EN 1176).

DÍžka :494 cm
Šírka : 244 cm
Max. výška pádu : 145 cm
Bezpečnostná zóna -  dĺžka : 844 cm
Bezpečnostná zóna -  šírka : 544 cm
Dopadová plocha (m2): 32,5
Veková skupina : 3 - 14 rokov

Všetky položky ( 1 -  5 ) obsahujú dodávku aj montáž exteriérových hracích prvkov 
špecifikovaných vyššie.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4.583,33 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: vo.kurcikova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť „Exteriérové prvky".

5.3 Termín obhliadky: 29.09.2015 (utorok) o 11:00 hod.

5.4 Miesto obhliadky: Materská škola Kalinčiakova 12, 831 01 Bratislava.

5.5 Kontaktná osoba: Mgr. Marta Marková, tel: +421 903 953 920

5.6. Lehota na predloženie ponuky: 01.10.2015 do 11:00 hod.

5.7. Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2015

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného 

práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo 

poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa 

poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.
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7. Miesto a lehota plnenia:

7.1. Miesto plnenia zákazky: Materská škola Kalinčiakova 12, 831 01 Bratislava

7.2. Lehota plnenia: do 02.11.2015

8. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

vrátane dopravy ako celku.

- ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

celková cena bez DPH 

sadzba a výška DPH 

celková cena s DPH

- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je 

platcom DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

opis predmetu zákazky

fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

JUDr. Jaroslav Matovič 
Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
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