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   V Bratislave  9.12.2016 

                                                                                                      MATJ 11665/2016 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky Interiérové vybavenie telocvične, zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 

117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Mgr. Lucia Sedlačíková  
    

0907 977 602,   

skolstvozs@banm.sk 

 

 

 

 

 

2. Typ zmluvy:             Tovary a služby – objednávka 
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3. Opis  predmetu zákazky:  

Ide o  zakúpenie nižšie uvedených športových školských potrieb pre interiérové vybavenie telocvične, 
v nasledovných dvoch základných školách: 
 
a) ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava 

b) ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava  

 

Opis predmetu zákazky: 

a) ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava 
                               
1. lavička 
drevená 
Rozmery: š/v/h 24 x 200 x 28 cm 
4 ks 
  
2. Švédska debna 
4 dielna švédska debna - kónická, čalúnená koženkou 
Rozmer spodný: 53,5 x 110 cm  
Rozmer vrchný: 50 x 115 cm  
Výška: 60 cm 
Materiál: smrekové drevo 
1 ks 
  
3. kladina 
nízka 
lakované drevo 
dĺžka 3 m 
vrchná časť pokrytá jekorom 
1 ks  
 
 
4. basketbalový kôš 
basketbalový kôš dvakrát vystužený 
sieť prichytená nerezovým lankom, ktoré je zavlečené do rúrok 
prizváraných k spodnej strane obruče 
2 ks 
 
5. futbalová brána 
skladacia 
rozmer 120 x 90 cm 
hmotnosť 6,7 kg 
sieť v cene 
nemäkčené PVC, pevný a vysoko odolný rám 
zacvakávací systém, jednoduché skladanie na ľahko uskladniteľnú veľkosť 
2 ks 
  
6. gymnastická koza 
kovové nastaviteľné nohy 
korpus kozy čalúnený syntetickou kožou 
dĺžka korpusu 60 cm 
výšku - možné nastaviť od 90 do 120 cm 
na jedej strane nôh valčeky, ktoré slúžia na ľahký presun kozy 
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2 ks 
  
7. gymnastický mostík 
rozmery mostíka: 120 x 60 cm 
náskoková hrana má 15 cm 
povrch odrazovej dosky s kobercom 
spĺňa normu EN913 
1 ks 
  
8. žinenka 
koženková, obyčajná 
Jadro - purpena N2542 
rozmer: 200 x 100 x 8 cm 
hmotnosť 6,4 kg 
6 ks  
 
 

Opis predmetu zákazky: 

b) ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava    

1. hrazda 
na rebrinu 
drevená 
1 ks 
  
2. lavička 
rozmery: v/š/d 30 x 25 x 300 cm 
možnosť zavesenia na rebriny 
pri otočení lavičky sa dá použiť ako kladina 
bukové drevo 
súčasťou je hranolček, ktorý slúži na zavesenie na rebriny  
povrchová úprava - bezfarebný lak  
hrúbka hornej dosky 3 cm  
6 ks 
  
3. Švédska debna 
7 dielna, kónická, čalúnená koženkou 
Rozmer spodný: 66 x 110 cm  
Rozmer vrchný: 50 x 115 cm  
Výška: 105 cm 
Materiál: smrekové drevo 
1 ks 
 
4. kladina 
nízka 
dĺžka 2 m 
vrchná časť pokrytá jekorom  
STN EN 12432 (94 0348)  
1 ks 
  
5. gymnastická koza 
výšku - možnosť nastaviť 
čalúnené syntetickou kožou 
protišmykové nohy s kolieskami na ľahký prevoz 
nastaviteľná výška 90 - 135 cm (po 5 cm)  
rozmery korpusu: 55 x 35 cm  
spĺňa normu EN12196 
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1 ks 
 
6. gymnastický mostík 
odrazový mostík vhodný pre MŠ alebo 1. stupeň ZŠ  
základňa je z ocele s protišmykovou úpravou  
výška 21 cm  
maximálne zaťaženie 45 kg  
1 ks 
 
7. žinenka 
rozmery: š/v/h 90 x 5 x 200 cm 
poťah: kortexin, snímateľný 
výplň: pevný molitan 
rozmery: š/v/h 90 x 5 x 200 cm  
8 ks 
 
8. švihadlo 
dĺžka: 2,5 m 
materiál: juta 
rukoväte: drevo 
15 ks 
  
9. karimatka 
jednojvrstvová karimatka s elastickou a homogénnou štruktúrou  
na camping, aerobik, jógu, pilates, gymnastiku a fitness. 
rozmery: 180 x 50 cm 
hrúbka: 8 mm 
materiál: EVA 
15 ks 
 

 

Cvičebné pomôcky musia spĺňať predpísané kvalitatívne a bezpečnostné normy 
 

 

4.     Predpokladané náklady na službu bez DPH: 4 959,-€       

 

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

Ako predmet správy treba uviesť ,, Interiérové vybavenie telocvične,,                   

         5.2.     Lehota na predloženie ponuky: 13.12.2016  do 10:00 hod         
5.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.3.2017 

                                      

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: 

         Miesto plnenia  zákazky:  a) ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava 

                                             b) ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava  

Lehota dodania tovaru: do 7 dní od doručenia objednávky                      

                 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

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

         celku a za jednotlivé položky: 

          

   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: 

          

   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 obstarávateľ 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, v. r. 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

 


