
 

  

  
                    Mestská časť Bratislava – Ružinov  

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

 1 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
na zákazku 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 (ďalej len "zákon").na : 
 
 

„Dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihriská v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov“ 

 
 
1) Identifikácia verejného obstarávate ľa:  

Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PSČ :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Szökeová 
Telefón: +421 2 48 284 502, 0908 797 116 

      e-mail : alexandra.szokeova@ruzinov.sk 
 
2) Typ zmluvy: 
     Objednávka 
 
3) Miesto a termín dodania: 

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Raketová ulica. 
Termín dodania : august - september 2017 

 
4) Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je doplnenie hracích prvkov detských ihrísk v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov v súlade s normami STN  EN 1176 a STN EN 1177.  
 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, 
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV): 

  
          Hlavný predmet: 45236210-5  Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská, 
          Doplňujúce predmety:  

37535200-9 Zariadenie ihrísk 
37535210-2 Ihriskové hojdačky 
37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie 
37535240-1 Ihriskové šmýkačky 
37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky 

 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah 
 

Predmetom zákazky je dodanie a montáž prvkov detských ihrísk.  
 
Reťazová dvojhojda čka – celokovová  – 1 ks. (Detské ihrisko Líščie nivy) 
Celokovové prevedenie, nosná konštrukcia hojdačky vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je 
proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním a vypaľovanou farbou Komaxit. 
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Kovový profil 100 x 100 mm alebo priemer min. 159 mm. Hojdačky sú zavesené pomocou 
pozinkovaných alebo poplastovaných reťazí na kovovom nosníku. Sedadlá normal sú 
oceľové obalené gumou. 
 
Závesné lištové hojda čky s re ťazami – 6 ks  
Oceľové sedadlá obalené gumou vrátane pozinkovaných alebo poplastovaných reťazí 
a mechanizmu na uchytenie na kovovú konštrukciu. 
  
Závesné ohrádkové hojda čky s re ťazami – 6 ks  
Oceľové sedadlá obalené gumou s pevnou ohrádkou vrátane pozinkovaných alebo 
poplastovaných reťazí a mechanizmu na uchytenie na kovovú konštrukciu. 
 
Street Workout zostava – 2 ks (Detské ihrisko Haburská) 
Bezúdržbové zostavy na cvičenie s vlastnou váhou. Forma cvičenia vychádzajúca z prvkov 
kalisteniky. Konštrukcia vyrobená z hliníkového profily a nerezovej ocele  alebo 
z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním 
a vypaľovanou farbou Komaxit. Profil 100 x 100 mm alebo priemer min. 159 mm. 
Zostava rebrík + hrazda - musí obsahovať rebrík, pevnú hrazdu, bradlá, bočnú hrazdu 
a zostava  rúčkovadlo. 
 
Šmyk ľavka s vyvýšenou podestou s motívom stromu – 1 ks (Detské ihrisko Haburská) 
Šmykľavka pre mále deti s vyvýšenou podestou, na ktorej sa nachádza domček / veža 
v motíve stromu alebo iného prírodného prvku, kritická výška pádu do 1 m. Plastová 
sklznica. Rebrík s lanom alebo schody s bezpečnostným zábradlím.    
Nosná konštrukcia vyrobená z konštrukčnej ocele alebo hliníkových profilov, prípadne 
z lepených hranolov ošetrených impregnáciou a vrchným lazúrovacím lakom.  
 
Lezecká zostava – 1ks (Detské ihrisko Čmelíková) 
Zostava obsahuje lezeckú stenu, šplhaciu sieť, rebrík a šplhacie lano.  
Nosná konštrukcia vyrobená z konštrukčnej ocele alebo hliníkových profilov, prípadne 
z lepených hranolov ošetrených impregnáciou a vrchným lazúrovacím lakom. Profil 100 x 
100 mm alebo priemer min. 159 mm. Laná a siete sú vyrobené z 16 mm lana z 
polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a spojené plastovými spojmi. Lezecká stena 
vyrobená z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie. Horolezecké úchyty 
vyrobené z kremičitého piesku a epoxidovej živice. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný 
nebo nerezový. 
Zostava bude umiestnená do priestoru vymedzeného múrikmi o rozmeroch 4,75 m x 5 m. 
 
Šmyk ľavka Klasik (Detské ihrisko Čmelíková) 
Nosná konštrukcia šmykľavky s rebríkom je vyrobená z lepených hranolov ošetrených 
impregnáciou a vrchným lazúrovacím lakom. Profil 100 x 100 mm alebo priemer min. 159 
mm. Šmykľavka je vyrobená z trojvrstvového laminátu, podesta z vodovzdornej preglejky. 
Klasická šmykľavka s rebríkovým výstupom s kovovými stupienkami.  
Zostava bude umiestnená do priestoru vymedzeného múrikmi o rozmeroch 4,6 m x 8 m. 
 
 

Výrobky musia mať platný certifikát na bezpečnosť a kvalitu  pre štáty EÚ.  
Herné zostavy musia byť riadne označené podľa platných noriem STN EN 1176. 

Označenie herného zariadenia je povinné pri každom výrobku, uvedenom na vnútorný i 
zahraničný trh. Rok výroby zodpovedá aktuálnej produkcii. Označenie, materiálové 
spracovanie, jeho rozmery a umiestnenie sú voliteľné úmerne k veľkosti výrobku, čitateľnosti 
údajov a predpokladanému vandalizmu, ktorému bude výrobok vystavený v čase užívania. 
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5) Komunikácia 
5.1. Všeobecné informácie – definícia pojmov 
ERANET je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania 
verejných zákaziek. ERANET je webová aplikácia na linku: https://ruzinov.eranet.sk/tenders 
Na bezproblémové používanie systému ERANET je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 
- Microsoft Internet Explorer verzia10+, 
- Mozilla Firefox verzia 32+ alebo 
- Google Chrome 40+ 
Verejný obstarávate ľ odporú ča všetkým záujemcom, aby sa zaregistrovali do systé mu 
ERANET s oh ľadom na možné vysvet ľovanie, úpravy výzvy apod. 
5.2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi 

5.2.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami 
postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému ERANET, tento spôsob komunikácie sa týka 
akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, 
uchádzačmi.  Za čas doručenia aj prevzatia elektronickej informácie, pri ktorej je 
rozhodujúci  dátum odoslania vymieňanej informácie medzi uchádzačom resp. 
záujemcom a verejným obstarávateľom sa pokladá moment odoslania/zverejnenia 
informácie. Za čas doručenia aj prevzatia elektronickej informácie pri ktorej je 
rozhodujúci čas doručenia vymieňanej informácie medzi uchádzačom resp. záujemcom 
a verejným obstarávateľom sa pokladá moment jej prečítania v systéme ERANET. V 
prípade, ak si uchádzač resp. záujemca elektronickú informáciu neprečíta do troch  
pracovných dní odo dňa sprístupnenia elektronickej informácie systému ERANET pre 
uchádzača resp. záujemcu, môže verejný obstarávateľ považovať túto informáciu za 
doručenú uplynutím posledného dňa uvedenej lehoty. 

5.2.2 Ak je odosielateľom správy verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. 
uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému 
ERANET) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová 
správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v module Komunikácia bude 
mať zobrazený obsah komunikácie – správy. 

5.2.3 Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do 
systému a predmetnej zákazky môže v sekcii Žiadosti/Komunikácia odosielať žiadosti 
o vysvetlenie verejnému obstarávateľovi. Takáto žiadosť  sa považuje za doručenú 
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania prostredníctvom systému ERANET v 
súlade s funkcionalitou systému. 

 
6) Vyhotovenie ponuky 
6.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní a zasiela sa prostredníctvom systému ERANET umiestnenom na webovej 
adrese  https://ruzinov.eranet.sk/#/home 
6.2 Elektronická ponuka sa odosiela  vyplnením ponukového formulára a vložením 
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme ERANET umiestnenom na webovej 
adrese https://ruzinov.eranet.sk/#/home 
6.3. V predloženej ponuke prostredníctvom systému ERANET musia byť pripojené 
požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) požadované v bode 8 tejto 
výzvy a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý odpovedá výzve na 
predloženie ponuky. 
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7) Predloženie ponuky 
 
7.1. Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o 
verejnom obstarávaní do systému ERANET, umiestnenom na webovej adrese  
https://ruzinov.eranet.sk . 
7.2. Pre predloženie ponuky prostredníctvom systému ERANET je potrebná bezplatná 
registrácia. Ak uchádzač ešte do systému ERANET u verejného obstarávateľa ešte 
registrovaný nebol, je potrebné vykonať registráciu na webovej adrese 
https://ruzinov.eranet.sk/views/registration.html.  
7.3 Registrovaný uchádzač si po prihlásení do systému ERANET v Zozname zákaziek vstúpi 
do predmetnej zákazky a v súlade s touto Výzvou odošle ponuku v sekcii Zadanie ponuky.  
7.4. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2 desatinné miesta a 
vložená do  systému ERANET v zmysle bodu 16. 
Podrobnejšie informácie o predložení ponuky nájdete v Manuáli dodávateľa zverejnenom na 
webovej adrese https://ruzinov.eranet.sk/data/innovis/manual.pdf.  
7.5. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača odoslanie ponuky 
prostredníctvom systému ERANET umiestnenom na webovej adrese 
https://ruzinov.eranet.sk/#/home do 25.7.2017, 09:00 hod 
 
8) Podmienky ú časti: požadované doklady odbornej spôsobilosti: 
8.1 Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať práce tvoriace predmet zákazky – výpis 

z obchodného alebo živnostenského registra alebo iný obdobný doklad ( uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien). 

8.2 Predloženie vizuálneho návrhu vrátane technického popisu navrhovaných hracích 
prvkov. 
   

9) Hodnota celej zákazky bez DPH: 
Do 7 000,-€ bez DPH čo je 8 400 ,- € vrátane DPH. 

 
10) Možnos ť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.  

 
11) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 
 
 

12) Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky  
Obhliadka sa uskutoční dňa 14.07.2017 11:00. Stretnutie záujemcov bude na Čmelíkovej 
ulici na detskom ihrisku. Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa je uvedená 
v bode1 tejto výzvy. 

 
13) Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky:  

Do 15.09.2017 v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 
 

14) Predkladanie ponúk:  
14.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ERANET (webová 

adresa systému je https://ruzinov.eranet.sk/#/home), kde autentifikovaný uchádzač 
vkladá ponuku k danej zákazke. 

14.2. Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  
14.3. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 

ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky). 
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15) Lehota na predkladanie ponúk 

Do 25.7.2017, 09:00 hod 
 

16) Zdroj finan čných prostriedkov a podmienky financovania  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
17) Elektronická aukcia:    

      Áno 
 

18) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH. 
Uchádzači, ktorí predložia ponuku a splnia podmienky účasti budú vyzvaní do 
elektronickej aukcie.  
  

19) Mena a ceny uvádzané v ponuke 
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v 
zložení: 
▪ jednotková cena bez DPH, 
▪ cena spolu bez DPH, 
▪ cena spolu s DPH.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
 

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou a montážou zariadení, 
dopravné náklady odvoz odpadu a zameranie polohy staveniska, výšky, vytýčenie 
staveniska pred výstavbou a pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce 
podzemné vedenia a siete.  
 

 
20) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu tr hu 

20.1. Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné 
vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému 
obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systému ERANET. 

20.2. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 
uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
oznámené vylúčenie. 

20.3. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z 
predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému ERANET. 

20.4. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 
dôkazov. 
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20.5. Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.  

20.6. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
ERANET bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným 
uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením 
dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

20.7. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.7.2017 o 11.00 hod. 

 
21) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania  zákazky  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa  

 - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
  
Prílohy: 
č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
č. 2 Vizualizácia prvkov 
 
 

 
 

     Dušan Pekár v.r. 
         starosta 
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Príloha č . 1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

   

Údaje o uchádza čovi, 

ktoré sú ur čené na zverejnenie na otváraní ponúk 

(výplní uchádzač) 
A) Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

 
B) Adresa sídlo alebo miesta podnikania: 

 

C) Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie:  

meno a priezvisko osoby:  
e-mailová  adresa : 
telefonický kontakt: 

 
D)  Plnenie kritérií určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponuky „Dodanie 

a montáž hracích prvkov na detské ihriská v mestske j časti Bratislava-
Ružinov “: 

     

Por.č. Názov prvku Množstvo 
Jednotková 

cena bez DPH 
Celková cena 

bez DPH 

1. 
Dvojhojdačka - dodanie + 

montáž 1     
2. Lištové hojdačky – dodanie 6     

3. 
Ohrádkové hojdačky – 

dodanie 6     
4. Workout 1- dodanie + montáž 1     
5. Workout 2 dodanie + montáž 1     
6. Šmykľavka dodanie + montáž 1     

7. 
Lezecká stena dodanie + 

montáž 1     

8. 
Šmykľavka klasik dodanie + 

montáž 1     
Cena  celkom bez DPH   

DPH 20 %   
Cena celkom vrátane DPH   

 
 

V _____________________________  dňa __________ 2017      

 
                                                 
_______________________________________ 

 podpis štatutárneho orgánu uchádzača alebo 

 člena štatutárneho orgánu alebo iného  

 zástupcu uchádzača, oprávneného 

 konať v mene uchádzača 
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Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou a montážou zariadení, 
dopravné náklady odvoz odpadu a zameranie polohy staveniska, výšky, vytýčenie 
staveniska pred výstavbou a pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce 
podzemné vedenia a siete.  
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Príloha č. 2 Vizualizácia prvkov 

 

Reťazová dvojhojdačka 

 

Hojdačka ohrádková a lištová 
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Workout 1 

 

 

Workout 2 
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Lezecká zostava 

 

 

Šmykľavka Klasik 

 


