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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou 

pod�a § 117 zákona �. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len "zákon").na : 

„Revitalizácia detského ihriska Raketová v mestskej �asti Bratislava-Ružinov“ 

1) Identifikácia verejného obstarávate�a:  
Názov: Mestská �as� Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PS� :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
I�O: 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: 
     Zmluva o dielo 

3) Miesto a termín dodania: 
Mestská �as� Bratislava – Ružinov, Raketová ulica. 
Termín dodania : október 2017 

4) Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je kompletná revitalizácia detského ihriska Raketová v mestskej 
�asti Bratislava–Ružinov v súlade s normami STN  EN 1176 a STN EN 1177.  

�íselný kód pre hlavný predmet a dopl�ujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, 
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spolo�ného slovníka obstarávania 
(CPV): 

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

37535200-9 Zariadenie ihrísk 
37535210-2 Ihriskové hojda�ky 
37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie 
37535240-1 Ihriskové šmýka�ky 
37535250-4 Ihriskové vahadlové hojda�ky 

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

Návrh kompozi�ného riešenia verejného priestoru vychádza zo sú�asných požiadaviek na 
kvalitu verejného priestoru s oh�adom na jeho funkciu. Celkový význam priestoru je 
mestského charakteru. Návrh úpravy priestoru zoh�ad�uje funkciu priestoru vzh�adom na 
jeho polohu, ako aj morfológiu terénu. Riešené priestranstvo je navrhnuté s dôrazom na 
koncepciu priestoru vo vz�ahu k jeho funkcií a významu, vo väzbe na zele� a v nadväznosti 
na komunika�ný systém mesta a ob�iansku vybavenos�. 
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 Na existujúcom ihrisku vymedzenom obytnými budovami a parkoviskom sa navrhuje 
obnova detského ihriska. 
Ihrisko je z každej strany ohrani�ené existujúcim betónovým múrikom. V niektorých �astiach 
ihriska je betónový múr vysoký 2,47 m. 

Stavebné objekty budú realizované v nasledovnom poradí: 
1. SO 01 Basketbalové ihrisko, 
2. SO 02 Detský svet, 
3. SO 08 Mobiliár 
4. SO 05 Plocha pre menšie deti 
5. SO 04 Hojda�ky 
6. SO 06 Pieskovisko 
7. SO 03 Spevnené plochy 

Dopadové plochy sú riešené v rámci jednotlivých stavebných objektov.  

Pred za�atím prác je nutné vykona� zameranie polohy staveniska, výšky, vytý�enie 
staveniska pred výstavbou a pred výkopovými prácami je potrebné vytý�i� jestvujúce 
podzemné vedenia a siete. Vytý�enie zrealizuje zhotovite� a náklady je povinný zahrnú� do 
jednotkových cien jednotlivých položiek.

Minimálny požadovaný štandard dodávaných prvkov.  
Celokovové prevedenie, nosná konštrukcia prvkov  vyrobená z konštruk�nej ocele, ktorá je 
proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním a vypa�ovanou farbou Komaxit. 
Kovový profil 100 x 100 mm alebo priemer min. 159 mm. Laná a siete sú vyrobené z min 16 
mm lana z polypropylénu s vnútorným oce�ovým jadrom a sú spojené plastovými spojmi. 
Lezecké steny a podesty sú vyrobené z vodovzdornej preglejky ur�enej pre vonkajšie 
prostredie. Horolezecké úchyty sú vyrobené z kremi�itého piesku a epoxidovej živice. 
Plastové �asti sú z polyamidu.  

Výrobky musia ma� platný certifikát na bezpe�nos� a kvalitu TÜV-GS pre štáty EÚ, 
taktiež výrob�a musí vlastni� certifikát spôsobilosti pre daný druh výroby. Výrobky ako aj 
výrob�a musia by� zaradené, certifikované a skúšané v systéme kvality TÜV akreditovanej 
skúšobne pre daný sortiment výrobkov. 

Herné zostavy musia by� riadne ozna�ené pod�a platných noriem STN EN 1176. 
Ozna�enie herného zariadenia je povinné pri každom výrobku, uvedenom na vnútorný i 
zahrani�ný trh. Rok výroby zodpovedá aktuálnej produkcii. Ozna�enie, materiálové 
spracovanie, jeho rozmery a umiestnenie sú volite�né úmerne k ve�kosti výrobku, �itate�nosti 
údajov a predpokladanému vandalizmu, ktorému bude výrobok vystavený v �ase užívania. 

Sú�as�ou dodávky prvkov je doprava jednotlivých prvkov detského ihriska a fit prvkov 
na miesto realizácie, montáž, osadenie do pripravených základov, výkopové práce – základy 
pätiek prvkov, zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých prvkov a tri ro�né prehliadky 
prvkov pod�a STN EN 1176. 

Požadované záru�né lehoty: 
1. nosné stojky, schody a podlahy z kovu a ostatné kovové prvky min. 15 rokov, 
2. schody a podlahy z dreva  min. 10 rokov, 
3. HPL a HDPE panely (strechy, šmyk�avky, bo�né panely, rampy) min. 10 rokov, 
4. preglejkové steny min. 3 roky, 
5. sie�ové komponenty min. 2 roky, 
6. ostatné komponenty – všetky pohyblivé �asti – ložiská, seda�ky, hojda�ky, držadlá, 

lezecké kamene at� – min. 2 roky, 
� po�as prvých troch rokov ro�ná kontrola zhotovite�om diela bezplatne. 
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Uchádza� predloží vizuálny návrh vrátane technického popisu prvkov pre SO 02 (pre 
�ísla položiek 21 – 31) a SO 05 (pre �ísla položiek 13 – 16) v troch variantných 
riešeniach pri zachovaní celkovej ceny za stavebný objekt. 
Verejný obstarávate� následne oznámi úspešnému uchádza�ovi záväzný výber prvkov 
do 10 pracovných dní od nadobudnutia ú�innosti zmluvy o dielo.  

SO 01  
Basketbalové ihrisko  
Ako finálny povrch v SO 01 je nahrnuté EPDM klasik (234.6 m2 ) , navrhnuté sú nové 
basketbalové koše a oplotenie (h =4 m) za nimi. V �astiach basketbalového a  volejbalového 
ihriska je na bet. múrik vysoký 0,5 m osadené oplotenie výšky 4 m pozostávajúci z oce�ových 
st�pov rozmeru 60,3x2,5mm a z poplastovaného pletiva. St�piky sa osadia do betónového 
múru farba st�pikov je zelená.  

SO 02  
Detský svet 
Plocha SO 02 má rozlohu 903.6 m2.  Na ploche ihriska sa navrhuje rozmiestnenie hracích 
prvkov a to: lanovú vežu - pyramídu, centrálna zostava so šmýka�kou, detskú lezeckú 
zostavu. Všetky prvky detského ihriska musia by� certifikované v súlade s normou STN EN 
1176 a bezpe�né. Povrch podlahy pod prvkami detského ihriska musí by� mäkký a bezpe�ný 
na zabránenie možnosti úrazu Pod finálny povrch EPDM klasik je navrhnutá  SBR podložka. 
Hrúbky SBR podložky pod�a HIC.(vi� výkaz výmer ) Každý povrch má rovnakú hrúbku 
skladby z dôvodu vytvorenia rovnomerného povrchu. Pri vstupe západnej strany sa osadí 
informa�ná tabu�a s prevádzkovým poriadkom a takisto sa umiestni odpadkový kôš.  
Zóna je ur�ená pre vä�šie deti 5 + a dospelých.  
V zóne je umiestnená dominantná centrálna zostava ur�ená na hru a rozvoj pohybových 
aktivít orientovaných na hrubú a jemnú motoriku, logiku a priestorovú orientáciu. Zastúpené 
sú funkcie lezenie, koordinácia, šmýkanie, šplhanie. Tematický riešená celokovová zostava 
s motívmi zvieratiek, stromov, kvetiniek a prírody. Zostava obsahuje min. 2 ks šmyk�avky 
rovná sklznica, 1 ks šmyk�avky to�itá sklznica, ty� pre šplhanie, lanový rebrík, lezeckú sie�, 
lezeckú stenu, priechodový mostík – lanový alebo pevný, priechodový 3D tunel, hrazdu 
pevnú a hrazdu pohyblivú, lanová prelieza�ka horizontálna a bezpe�nostné zábradlia, 
náš�apné a priechodové platformy. Jedna šmyk�avka s nástupnou výškou min. 200 cm. 
V zóne sa �alej nachádza statický sie�ový prvok ur�ený na šplhanie a lezenie. Napríklad 
lanová pyramída alebo diamant, možnos� vyliez� do výšky 2 a viac metrov.  
Detská zostava ur�ená pre lezenie a šmýkanie. Zostava umož�ujúca hru min. 5 detí 
sú�asne, ktorá je zameraná na lezenie a funk�ne dop��a predošlé dva prvky – obsahuje 
lezecké prvky, tunely, premostenia, šmyk�avky.  
Vo zvyšnej �asti budú navrhnuté fitness prvky – min. 8 ks. Zakladanie všetkých zostáv 
a fitness prvkov je cez železobetónové pätky rozmeru 0,5 * 0,5 *0,8 m. Fitnes vybavenie pre 
outdoorové aktivity so zameraním na cvi�enie pre obyvate�ov všetkých vekových kategórii. 
Certifikované posil�ovacie stroje s bez údržbovou konštrukciou. Stanice (stroje) - min 8 ks – 
so zameraním na komplexné posil�ovanie a precvi�enie svalstva celého tela. Informa�ný 
panel s inštruktážami na použitie jednotlivý staníc / strojov. Príklady staníc / strojov: ,,lyže“ – 
posil�ovanie a precvi�ovanie svalov chrbta a pásu, zlepšovanie telesnej kondície 
a koordinácie tela, ,,twister“ – na zlepšenie svalstva a ohybnosti okolo pása, ,,bradlá“ – 
posil�ovanie svalstva brucha, ramien a zlepšovanie stavu svalstva na chrbte, ,,bežky“ – 
simulátor bežkovania precvi�í svaly nôh, bokov, trupu, ,,Air step“ – dynamické cvi�enie 
zamerané na svaly na nohách, bedrové k�by, ,,jazdec“ na precvi�enie svalstva nôh, rúk, 
brucha a chrbta a iné.  
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Uchádza� predloží vizuálny návrh vrátane technického popisu prvkov pre SO 02 (pre �ísla 
položiek 21 – 31) v troch variantných riešeniach pri zachovaní celkovej ceny za stavebný 
objekt.
Verejný obstarávate� následne oznámi úspešnému uchádza�ovi záväzný výber prvkov do 10 
pracovných dní od nadobudnutia ú�innosti zmluvy o dielo.  

SO 03  
Spevnené plochy 
Komunikácia v detskom ihrisku  je navrhnutá z betónovej zámkovej dlažby a skladba 
chodníka je uvedená na výkrese 04. Komunikácia bude ma� po oboch stranách parkový 
obrubník osadený 5cm nad terén. V pozd�žnom smere bude chodník kopírova� terén. 
Rozmer zámkovej dlažby 100/200/60mm farba sivá. 

SO 04 
Hojda�ky 
V �asti SO 04 s výmerou 99,20 m2 vznikne dva krát dvojhojda�ka. Celokovové prevedenie, 
nosná konštrukcia hojda�ky vyrobená z konštruk�nej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená 
povrchovou úpravou zinkovaním a vypa�ovanou farbou Komaxit. Kovový profil 100 x 100 mm 
alebo priemer min. 159 mm. Hojda�ky sú zavesené pomocou pozinkovaných alebo 
poplastovaných re�azí na kovovom nosníku. Sedadlá normal sú oce�ové obalené gumou 
a sedátka baby sú oce�ové obalené gumou a majú ohrádku.  Povrch bude tvorený jemným 
Dunajským štrkom - ve�kos� zrna od 2 mm do 8 mm. Štrk nesmie obsahova� bahenné alebo 
hlinené �astice. 
Na betónový múr , ktorý  je vysoký 2,47 m sa natrie �ierna tabu�ová farba po celej ploche. 

SO 05 
Plocha pre menšie deti  
V SO 05 (188,95 m2)  je potrebné dba� na zele� aj preto bolo vytvorené zatrávnenie zo 
stany komunikácie. Existujúca zostava  bude ponechaná. Ako dopadová plocha je navrhnutý 
vymývaný štrk – ve�kos� zrna od 2 mm do 8 mm. Štrk nesmie obsahova� bahenné alebo 
hlinené �astice. 
Navrhnuté sú 4 prvky. 2 x solitérna kinetická hojda�ka v tematickom prevedení – napr. delfín, 
autí�ko, kvet... 
Tematický herný prvok pre malé deti ,,strom“ – zameraný na šmýkanie, plastová sklznica. 
Prvok pre malé deti, ktorý poskytuje aj možnos� úkrytu pre hru. Kritická výška pádu do 90 
cm. Statický tematický prvok v tvare zvieratka ur�ený na lezenie – napr. korytna�ka,  lienka 
a iné, materiál pryžová guma alebo LLDPE. 

Uchádza� predloží vizuálny návrh vrátane technického popisu prvkov pre SO 05 (pre �ísla 
položiek 13 – 16) v troch variantných riešeniach pri zachovaní celkovej ceny za stavebný 
objekt. 
Verejný obstarávate� následne oznámi úspešnému uchádza�ovi záväzný výber prvkov do 10 
pracovných dní od nadobudnutia ú�innosti zmluvy o dielo.  

SO 06 
Pieskovisko 
V �asti SO 06 navrhuje odstránenie kovových prvkov a výmena piesku. Priestor bude slúži�
ako pieskovisko. 
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SO 08 
Mobiliár 
Na ihrisku sa navrhuje umiestnenie 4 ks lavi�iek s operadlom, d�žka 160 cm – základná 
konštrukcia kov, drevené alebo plastové obloženie. Odpadkový kôš min. 45 l, kruhový, 
celokovový alebo opláštenie drevom, so strieškou. Stojan na bicykle – pre umiestnenie min. 
5 ks bicyklov.  
  
5) Komunikácia 
5.1. Všeobecné informácie – definícia pojmov 
ERANET je na ú�ely 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 používa� jeden z podporovaných 
internetových prehliada�ov: 
- Microsoft Internet Explorer verzia10+, 
- Mozilla Firefox verzia 32+ alebo 
- Google Chrome 40+ 
Verejný obstarávate� odporú�a všetkým záujemcom, aby sa zaregistrovali do systému 
ERANET s oh�adom na možné vysvet�ovanie, úpravy výzvy apod. 
5.2. Komunikácia medzi verejným obstarávate�om, záujemcami alebo uchádza�mi 

5.2.1 Verejný obstarávate� bude pri komunikácii s uchádza�mi resp. záujemcami 
postupova� v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom 
komunika�ného rozhrania systému ERANET, tento spôsob komunikácie sa týka 
akejko�vek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávate�om a záujemcami, 
uchádza�mi.  Za �as doru�enia aj prevzatia elektronickej informácie, pri ktorej je 
rozhodujúci  dátum odoslania vymie�anej informácie medzi uchádza�om resp. 
záujemcom a verejným obstarávate�om sa pokladá moment odoslania/zverejnenia 
informácie. Za �as doru�enia aj prevzatia elektronickej informácie pri ktorej je 
rozhodujúci �as doru�enia vymie�anej informácie medzi uchádza�om resp. záujemcom 
a verejným obstarávate�om sa pokladá moment jej pre�ítania v systéme ERANET. V 
prípade, ak si uchádza� resp. záujemca elektronickú informáciu nepre�íta do troch  
pracovných dní odo d�a sprístupnenia elektronickej informácie systému ERANET pre 
uchádza�a resp. záujemcu, môže verejný obstarávate� považova� túto informáciu za 
doru�enú uplynutím posledného d�a uvedenej lehoty.

5.2.2 Ak je odosielate�om správy verejný obstarávate�, tak záujemcovi, resp. 
uchádza�ovi bude na ním ur�ený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému 
ERANET) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová 
správa. Záujemca, resp. uchádza� sa prihlási do systému a v module Komunikácia bude 
ma� zobrazený obsah komunikácie – správy. 

5.2.3 Ak je odosielate�om informácie záujemca, resp. uchádza�, tak po prihlásení do 
systému a predmetnej zákazky môže v sekcii Žiadosti/Komunikácia odosiela� žiadosti 
o vysvetlenie verejnému obstarávate�ovi. Takáto žiados�  sa považuje za doru�enú 
verejnému obstarávate�ovi 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 
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6.3. V predloženej ponuke prostredníctvom systému ERANET musia by� pripojené 
požadované naskenované doklady (doporu�ený formát je „PDF“) požadované v bode 8 tejto 
výzvy, podpísaný návrh zmluvy a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý 
odpovedá výzve na predloženie ponuky. 

7) Predloženie ponuky 
7.1. Ponuky sa budú predklada� 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 uchádza� ešte do systému ERANET u verejného obstarávate�a ešte 
registrovaný nebol, je potrebné vykona� registráciu na webovej adrese 
https://ruzinov.eranet.sk/views/registration.html.  
7.3 Registrovaný uchádza� 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. Uchádza�om navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádza�a, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnos�ou na 2 desatinné miesta a 
vložená do  systému ERANET v zmysle bodu 16. 
Podrobnejšie informácie o predložení ponuky nájdete v Manuáli dodávate�a zverejnenom na 
webovej adrese https://ruzinov.eranet.sk/data/innovis/manual.pdf.  
7.5. Verejný obstarávate� požaduje od uchádza�a odoslanie ponuky 
prostredníctvom systému ERANET umiestnenom na webovej adrese 
https://ruzinov.eranet.sk/#/home do 25.7.2017, 09:00 hod 

8) Podmienky ú�asti: požadované doklady odbornej spôsobilosti: 

8.1 Predloženie dokladu o oprávnení poskytova� práce tvoriace predmet zákazky – výpis 
z obchodného alebo živnostenského registra alebo iný obdobný doklad ( uskuto��ovanie 
stavieb a ich zmien). 

8.2 Predloženie potvrdenia príslušného súdu, nie staršieho ako 3 mesiace, že vo�i 
záujemcovi nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, v likvidácii a ani nebol 
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

8.3 Zoznam stavebných prác uskuto�nených za predchádzajúcich pä� rokov od vyhlásenia 
zákazky doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením 
cien, miest a lehôt uskuto�nenia prác a zhodnotenia uskuto�nených prác pod�a 
obchodných podmienok, ak odberate�om: 
8.3.1 bol verejný obstarávate� pod�a Zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný 

obstarávate�, 
8.3.2 bola iná osoba ako verejný obstarávate�, dôkaz o plnení potvrdí odberate�; ak to 

nie je možné, vyhlásením uchádza�a o ich uskuto�není.  
Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádza�a bude verejný obstarávate� akceptova�
práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádza�
predloží za predchádzajúcich pä� rokov od vyhlásenia zákazky objednávate�mi 
potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávate�: názov, sídlo, ICO; 
zhotovite�: názov, sídlo ICO; stavba: názov, miesto; popis uskuto��ovaných prác a 
charakter stavby s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínu realizácie prác, 
kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Referencie musia byt opatrené pe�iatkou a 
podpisom oprávneného zástupcu objednávate�a, u ktorého si možno uvedené 
informácie overi�. Uchádza� musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných 
prác preukáza� uskuto�nenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, v závislosti od vzniku 
spolo�nosti. Uchádza�  predloží v ponuke minimálne pä� dôkazov o plnení stavebných 
prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 
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8.4 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, 
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu 
pracovníkov, ktorí budú pracova� v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných 
údajov: meno, funkcia, vek, vzdelanie, prax u zamestnávate�a, prax v stavebníctve, 
práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota). Prílohou zoznamu musí byt 
osved�enie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie �innosti stavbyvedúceho s 
odborným zameraním pre pozemné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác 
predmetu zákazky) pod�a zákona c. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súv. právnych 
predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v �lenských krajinách 
ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude ope�iatkovaná originálom pe�iatky a 
podpísaná odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávate� požaduje predloži� cestné 
vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k 
dispozícii po�as celej doby plnenia zmluvy, týkajúcej sa predmetu zákazky. 

8.5 Certifikát, preukazujúci zavedenie systému environmentálneho manažérstva  pod�a 
normy STN EN ISO 14001, vydaný nezávislou inštitúciou alebo iné dôkazy (vo forme 
metodiky), ktoré vytvárajú podmienky a opatrenia na zabezpe�enie systému 
environmentálneho manažérstva, smerujúce k norme STN EN ISO 14001. Certifikát má 
by� vydaný na meno uchádza�a. 

8.6 Certifikát, preukazujúci zavedenie systému manažérstva kvality pod�a normy STN EN 
ISO 9001, vydaný nezávislou inštitúciou alebo iné dôkazy (vo forme metodiky), ktoré 
vytvárajú podmienky a opatrenia na zabezpe�enie systému environmentálneho 
manažérstva, smerujúce k norme STN EN ISO 9001. Certifikát má by� vydaný na meno 
uchádza�a. 
   

6) Hodnota celej zákazky bez DPH: 
Do 116 650,-€ bez DPH �o je 139 980 ,- € vrátane DPH. 

7) Možnos� rozdelenie cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nie je možné rozdeli�. 

8) Variantné riešenie: 
Variantné riešenia sa nepripúš�ajú 

9) Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky
Obhliadka sa uskuto�ní d�a 14.07.2017 10:00. Stretnutie záujemcov bude na Raketovej 
ulici na detskom ihrisku. Kontaktná osoba za verejného obstarávate�a je uvedená v bode 
1 tejto výzvy. 

10) Lehota na dodanie alebo dokon�enie predmetu zákazky:
Do 30.10.2017 v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 

11) Predkladanie ponúk:
11.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ERANET (webová 

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

11.2. Ponuky nie je možné predklada� po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  
11.3. Uchádza� pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 

ponuky (kliknutím na tla�idlo Stiahnu� ponuku a predložením novej ponuky). 

12) Lehota na predkladanie ponúk 
Do 25.7.2017, 09:00 hod 
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13) Zdroj finan�ných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpo�tových prostriedkov verejného obstarávate�a 
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo d�a jej 
doru�enia objednávate�ovi. Verejný obstarávate� zálohu neposkytuje. 

14) Elektronická aukcia:    
      Áno 

15) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH. 
Uchádza�i, ktorí predložia ponuku a splnia podmienky ú�asti budú vyzvaní do 
elektronickej aukcie.  
  

16) Mena a ceny uvádzané v ponuke 
Cena musí by� stanovená pod�a § 3 zákona NR SR �.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR �. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR �.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádza�om navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 
Ak je uchádza� platcom dane z pridanej hodnoty (�alej len “DPH“), cenu uvedie v 
zložení: 
� jednotková cena bez DPH, 
� cena spolu bez DPH, 
� cena spolu s DPH.  
Ak uchádza� nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na 
skuto�nos�, že nie je platite�om DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

Cena musí obsahova� všetky náklady spojené s dodávkou a montážou zariadení, 
dopravné náklady odvoz odpadu a zameranie polohy staveniska, výšky, vytý�enie 
staveniska pred výstavbou a pred výkopovými prácami je potrebné vytý�i� jestvujúce 
podzemné vedenia a siete.  

17) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 
17.1. Ak hodnotite� identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 

dôkazoch, ktoré uchádza� poskytol, prostredníctvom komunika�ného rozhrania 
systému ERANET požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádza� musí písomné 
vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotite�a doru�i� verejnému 
obstarávate�ovi prostredníctvom ur�enej komunikácie v systému ERANET. 

17.2. Ak bude uchádza� alebo ponuka uchádza�a z verejného obstarávania vylú�ená, 
uchádza�ovi bude prostredníctvom komunika�ného rozhrania systému ERANET 
oznámené vylú�enie. 

17.3. Verejný obstarávate� prostredníctvom komunika�ného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádza�a o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z 
predložených dokladov nemožno posúdi� ich platnos� alebo splnenie podmienky 
ú�asti. Uchádza� doru�í vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
verejnému obstarávate�ovi taktiež cez komunika�né rozhranie systému ERANET. 

17.4. Verejný obstarávate� prostredníctvom komunika�ného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádza�a o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 
dôkazov. 

17.5. Verejný obstarávate� bezodkladne prostredníctvom komunika�ného rozhrania 
systému ERANET upovedomí uchádza�a, že bol vylú�ený s uvedením dôvodu.  
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17.6. Úspešnému uchádza�ovi bude prostredníctvom komunika�ného rozhrania systému 
ERANET bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným 
uchádza�om jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením 
dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

17.7. Otváranie ponúk sa uskuto�ní d�a 25.7.2017 o 10.00 hod. 

18) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávate� môže zruši� použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádza� nesplní podmienky ú�asti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpoveda� ur�eným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

- ak ponuky presiahnu rozpo�et verejného obstarávate�a  

 - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
  
Príloha: 
�. 1 Návrh na plnenie kritérií 
�. 2 Výkazy výmer pre jednotlivé stavebné objekty 
�. 3 Návrh zmluvy o dielo 
�. 4 Projektová dokumentácia 

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

   

Údaje o uchádza�ovi, 

ktoré sú ur�ené na zverejnenie na otváraní ponúk 

(výplní uchádza�) 
�� Názov alebo obchodné meno uchádza�a: 

�� Adresa sídlo alebo miesta podnikania: 

�� Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie:  

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

��  Plnenie kritérií ur�ených obstarávate�om na vyhodnotenie ponuky 
„„Revitalizácia detského ihriska Raketová v mestskej �asti Bratislava-
Ružinov“: 

     

Por.�. Stavebný objekt Množstvo Cena bez DPH Cena s DPH 
1. SO 01 Basketbalové ihrisko 1     
2. SO 02 Detský svet 1     
3. SO 08 Mobiliár 1     
4. SO 05 Plocha pre menšie deti 1     
5. SO 04 Hojda�ky 1     
6. SO 06 Pieskovisko 1     
7. SO 03 Spevnené plochy 1     

Cena bez DPH   
DPH 20 %   

Cena celkom vrátane DPH   

Upozornenie: Cena musí obsahova� všetky náklady spojené s dodávkou a montážou 
zariadení, dopravné náklady odvoz odpadu a zameranie polohy staveniska, výšky, vytý�enie 
staveniska pred výstavbou a pred výkopovými prácami je potrebné vytý�i� jestvujúce 
podzemné vedenia a siete. Sú�as�ou návrhu na plnenie kritérií sú vyplnené výkazy výmer. 

V _____________________________  d�a __________ 2017      

                                                 
_______________________________________ 

 podpis štatutárneho orgánu uchádza�a alebo 
�lena štatutárneho orgánu alebo iného  

 zástupcu uchádza�a, oprávneného 
 kona� v mene uchádza�a 
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Uchádza� predloží vizuálny návrh vrátane technického popisu prvkov pre SO 02 (pre �ísla 
položiek 21 – 31) a SO 05 (pre �ísla položiek 13 – 16) v troch variantných riešeniach pri 
zachovaní celkovej ceny za stavebný objekt. 
Verejný obstarávate� následne oznámi úspešnému uchádza�ovi záväzný výber prvkov do 10 
pracovných dní od nadobudnutia ú�innosti zmluvy o dielo. 



  
                    Mestská �as� Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

12

Príloha �. 2 Výkazy výmer 

SO 01 Basketbalové ihrisko 

Výkaz výmer  -  "Detské ihrisko-Raketová " -  
Zhotovite� Objednávate�

  Mesto Bratislava- Ružinov 
    
    
�� �������	
����

�� �����������������������
����

�� ���������
����������������

����������������������������������������������������
������
������� 
��������
���� ������
���! "���������

P� Materiál, tovar Množstvo Jednotka 

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Cena 
spolu 

bez DPH 

Cena 
spolu s 

DPH 

 SO 01- Basketbalové ihrisko 

ZEMNÉ PRÁCE  

  
D+M-basketbalove ihrisko 234.6 
m2  234,6 m2       

  

vydrenážovanie asfaltovej plochy. 
predpokladana hr. 200 mm (10,2x23 
m) 234,6 m2       

  D+M-Skladba podložia:           

  

Štrkodr� 16-32,  vrstva minimálnej 
hrúbky 44 mm vrátane dopravy a 
zhutnenie  vrstvy válcom /min. 
hodnota hutnenia je  50Mpa/ 19 t       

  
Rozhrnutie  vrstvy  pod�a 
leaserového zamerania. 234,6 m2       

  

Štrkodr� 0-4,  vrstva minimálnej 
hrúbky 20 mm vrátane dopravy a 
zhutnenia  vrstvy  válcom /min. 
hodnota hutnenia je  50Mpa/ 9 t       

  

Rozhrnutie  vrstvy  pod�a leaser. 
zam. s presnos�ou +-4mm na šírku 
4m late. 234,6 m2       

  
Vytý�enie,vyrezanie a výkop pätiek 
športového náradia basketbal 1,584 m3       

  
Beton pre osadenie pätiek-
basketbalove kose 1,584 m3       

  
Nakládka sypaniny  

1,584 m3       

  

Vodorovné premiestnie výkopu do 
10000 m   horniny tr. 1 až 4 

1,584 m3       

  

Poplatok za uloženie odpadu zo 
sypaniny na skládke +(skládkovné)-
výkopová zemina,betón/asfalt 

1,584 m3       

  Demontáž basketbalových košov           

  
Vyrezanie basketbalových košov, 
likvidácia odpadu 2 ks       
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Odvoz sutiny na skládku do 30 km, 
vrátane poplatku za skládku 30 km       

  
Vyrezanie oce�ových st�pov- staré 
oplotenie, likvidácia odpadu 3 t       

  
D+M-Oplotenie (st�pik, pletivo, spoj. 
Materiál), výška oplotenia 4 metre 11 m       

  Osadenie pätiek športoveho narádia 2 ks       

  Basketbalový komplet stacionárny 2 komplet       

Dodávka Gumoasfaltu pre basketbalové ihrisko hr. 30 mm pod�a normy DIN 18035 v pomere 70:30 

  

D+M-Gumoasfalt (štrk +SBR granulát 
+ lepidlo)/ ekvivalent �ahké betónové 
zmäsi 234,6 m2       

Dodávka a montáž športového povrchu EPDM klasik pre basketbalové ihrisko hr. 11 mm 

  
D+M-EPDM klasik + �iarovanie na 
basketbal 234,6 m2       

 SPOLU:      
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SO 02 Detský svet 

Výkaz výmer  -  "Detské ihrisko-Raketová " -  
Zhotovite� Objednávate�

  Mesto Bratislava- Ružinov 
    
    
�� �������	
����
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����������������
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������
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��������
���� ������
���! "���������

P� Materiál, tovar Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

SO-02 Detský svet 

Zemné práce 

  D+M-detský park 903,60 m2 903,6 m2       

  
vydrenážovanie asfaltovej plochy. 
Predpokladna hr. 200 mm 903,6 m2       

  D+M-Skladba podložia:           

  

Štrkodr� 16-32,  vrstva minimálnej 
hrúbky 40 mm, ,doprava, s=658.54 
m2, Zhutnenie  vrstvy válcom /min. 
hodnota hutnenia je  20-30 Mpa/ 48 t       

  
Štrkodr� 0-32,  vrstva minimálnej 
hrúbky 45 mm, ,doprava, s=128.5m2 10 t       

  
Rozhrnutie  vrstvy  pod�a leaserového 
zamerania. 556,89 m2       

  

Štrkodr� 0-4,  vrstva minimálnej 
hrúbky 20 mm,doprava,  s=658.54 
m2, zhutnenie  vrstvy  válcom /min. 
hodnota hutnenia je  50Mpa/ 24 t       

  
Rozhrnutie  vrstvy  pod�a leaser. zam. 
s presnos�ou +-4mm na šírku 4m late. 787,04 m2       

  

Vytý�enie,vyrezanie a výkop jam pre 
osadenie pätiek / 0,5x0,5x0,8/ - 49 ks 
resp. po�et pod�a potreby 9,8 m3       

  
Vytý�enie,vyrezanie a výkop jam pre 
osadenie pätiek fitnes prvky  1,13 m3       

  

Vytý�enie,vyrezanie a výkop jám pre 
osadenie pätiek mobiliaru 
/0,5x0,5x0,6/ - 12 ks resp. po�et 
pod�a potreby 1,8 m3       

  

Vytý�enie,vyrezanie a výkop jám pre 
osadenie pätiek inf. 
tabule/0,3x0,3x0,4/ - 4 ks resp. po�et 
pod�a potreby 0,15 m3       

  

Nakládka sypaniny  

12,73 m3       
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Vodorovné premiestnenie výkopu do 
10000 m   horniny tr. 1 až 4 

12,73 m3       

  

Poplatok za uloženie odpadu zo 
sypaniny na skládke + skládkovné-
výkopová zemina,betón/asfalt 

12,73 m3       

  
Beton pre osadenie pätiek vrátane 
dopravy 16,43 m3       

  
Osadenie pätiek vrátane kotiev a 
chémie 85 ks       

Dodávka + montáž bezpe�nej dopadovej plochy pre DI a gumoasfaltu pod�a normy DIN 18035  

  

Pružná stabiliza�ná SBR podložka hr. 
45 mm-strojová výroba na mieste-
slniecko  HIC = 1,5 m 128,5 m2       

  

Pružná stabiliza�ná SBR podložka hr. 
90 mm-strojová výroba na mieste HIC 
= 2,8 m  28,26 m2       

  

Pružná stabiliza�ná SBR podložka hr. 
90 mm-strojová výroba na mieste- 
HIC =2,6 m 88,3 m2       

  

Pružná stabiliza�ná Gumoasfalt hr.30 
mm pod�a normy DIN 18035/6-
strojová výroba na mieste zvysok 658,54 m2       

Dodávka a montáž finálneho športového povrchu EPDM klasik hr. 15 mm 

  D+M-EPDM klasik  hr.15 mm 903,6 m2       

Dodávka a montáž fitnes a detských prvkov,zostáv a parkového mobiliáru 

  

D+M-Detská zostava, materiál: 
LLDPE plast,oce�ove  galvanizované 
stlpiky s pogumovaným pokrytím 
rozmer: 860x620x400 cm, 
bezpe�nostná zóna 12,6*10,2=128,52 
m2, po�et pätiek 18  1 ks       
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D+M-Lanová zostava , materiál: 
galvanizované oce�ové stlpy, 
vysokokvalitne lana,rozmer 2,0 *3,0 
m, bezpe�nostná zóna 28,26 m2; 
po�et pätiek : 5 1 ks       

  

D+M-Detská zostava, rozmer: 
560x520x258cm, materiál: LLDPE , 
bezpe�nostná zóna: 9,6 * 9,2= 
88,32m2, po�et pätiek: 20 1 ks       

  

D+M-Fitnes prvok , rozmer 94x66x158 
cm, materiál: galvanizovaná oce�, 
bezpe�nostna zona:4,94 x 4,66=23,02 
m2,po�et pätiek : 1 po obvode prvku 1 ks       

  

D+M-Fitnes prvok , rozmer 99x53x166 
cm, materiál: galvanizovaná oce�, 
bezpe�nostna zona:4,99 x 4,53=22,60 m2, 
po�et pätiek:1 1 ks       
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D+M-Fitnes prvok , rozmer 191x50x155 
cm, materiál: galvanizovaná oce�, 
bezpe�nostna zona:5,91 x 4,5=26,60 m2, 
po�et pätiek:1 1 ks       

  

D+M-Fitnes prvok , rozmer 116x115x153 
cm, material: galvanizovaná oce�, 
bezpe�nostná zona: 5,16 x 5,15=26,57 
m2, po�et pätiek 1 1 ks       

  

D+M-Fitnes prvok , rozmer 105x52x137 
cm, material: galvanizovaná oce�, 
bezpe�nostná zona: 5,05 x 4,52=22,82m2, 
po�et pätiek 1 1 ks       

  

D+M-Fitnes prvok , rozmer 189x70x205 
cm, material: galvanizovaná oce�, 
bezpe�nostná zona: 5,89 x 4,70=27,68m2, 
po�et pätiek 1 1 ks       
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D+M-Fitnes prvok , rozmer 155x96x116 
cm, material: galvanizovaná oce�, 
bezpe�nostná zona: 5,55 x 4,96=27,52m2, 
po�et pätiek 1 po obvode prvku 1 ks       

  

D+M-Fitnes prvok , rozmer 
128x114x158 cm, material: 
galvanizovaná oce�, bezpe�nostná 
zona: 5,28 x 5,15=27,20m2, po�et 
pätiek 1 1 ks       

CENA SPOLU D+M :      

Poznámka – obrázky prvkov sú ilustra�né, prvky musia sp��a� technické parametre 
a funk�né využitie uvedené v technickej správe. 
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SO 08 Mobiliár 

Výkaz výmer  -  "Detské ihrisko-Raketová " -  
Zhotovite� Objednávate�

  Mesto Bratislava- Ružinov 
    
    
�� �������	
����

�� �����������������������
����

�� ���������
����������������

����������������������������������������������������
������
������� 
��������
���� ������
���! "���������

P� Materiál, tovar Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena 
spolu s 

DPH 

SO -08 Mobiliár -Detské ihrisko Raketová 

  

D+M-Lavi�ka 160cm , material drevo 

4 ks       

  D+M-Kôš, material drevo, oce� 4 ks       

  

D+M Informa�ná tabu�a , rozmer  0,5 x 
0,04 x 1,7 m, plocha potrebna pre 
montáž : 0,5 x 0,04 m, po�et pätiek 4 2 ks       
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D+M Stojan na bicykle – pre umiestnenie 
min. 5 ks bicyklov.   1 ks       

  Cena spolu           

Poznámka – obrázky sú ilustra�né, mobiliár musí sp��a� technické parametre a funk�né 
využitie uvedené v technickej správe. 
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SO 05 Malé deti 

Výkaz výmer  -  "Detské ihrisko-Raketová " -  
Zhotovite� Objednávate�

  Mesto Bratislava- Ružinov 
    
    
�� �������	
����

�� �����������������������
����

�� ���������
����������������

����������������������������������������������������
������
������� 
��������
���� ������
���! "���������

P� Materiál, tovar Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 

DPH 

Dodávka a montáž SO-05 

3 D+M-detské ihrisko II  188,95 m2       

  
Odstránenie jestvujúceho starého podkladu do 
hr.300mm-(188,95m*0,3m) 56,6 m3       

  
Vyrezanie oce�ových st�pov- staré zostavy, 
odvoz odpadu a likvidácia 1 t       

  

Vytý�enie a výkop jám pre osadenie pätiek 
starej zostavy /0,85 x 0,85 x 0,8/ - 13 ks resp. 
po�et pod�a potreby 7,514 m3       

  Betón pre osadenie pätiek vrátane dopravy 7,514 m3       

  Osadenie pätiek 13 ks       

  

Vytý�enie a výkop jám pre osadenie pätiek 
nove prvky /0,5 x 0,5 x 0,8/ -10 ks resp.po�et 
pod�a potreby 2 m3       

  Betón pre osadenie pätiek vrátane dopravy 2 m3       

  Osadenie pätiek 10 ks       

  Nakládka sypaniny  82,914 m3       

  

Vodorovné premiestnie výkopu do 10000 m   
horniny tr. 1 až 4 82,914 m3       

  

Poplatok za uloženie odpadu zo sypaniny na 
skládke +(skládkovné)-výkopová zemina, 

82,914 m3       

Dodávka a montáž finalneho povrchu pre detské ihrisko 

  
 D+M-Štrkopiesok Dunajský �ažený 2/8 mm v 
hr. 200 mm 105 T       

Dodávka a montáž detských prvkov pre SO-05 

  

Napr. Detská zostava, rozmer 240 x 210 x 
230cm, materiál: LLDPE, bezpe�nostna zona: 
5,4 * 5,1=27,54m2, po�et pätiek: 4 1 ks       
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Napr. Pružinová hojda�ka , rozmer 90 x 50 x 
87 cm, materiál: LLDPE, pružina , 
bezpe�nostna zona: 4,9 * 4,5=22,05 m2, po�et 
pätiek: 1 1 ks       

  

Napr. Pružinová hojda�ka , rozmer 75 x 62 x 
82 cm, materiál: LLDPE, pružina , 
bezpe�nostna zona: 4,75 * 4,62=22,05 m2, 
po�et pätiek: 1 1 ks       

  

Napr. Detská zostava , rozmer 180 x 54 x 75 
cm, materiál: LLDPE, bezpe�nostna zona: 5,8 
* 4,54=26,33 m2, po�et pätiek: 4 1 ks       

CENA SPOLU D+M :      

Poznámka – obrázky prvkov sú ilustra�né, prvky musia sp��a� technické parametre 
a funk�né využitie uvedené v technickej správe. 
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SO 04 Hojda�ky 

Výkaz výmer  -  "Detské ihrisko-Raketová " -  
Zhotovite� Objednávate�

  Mesto Bratislava- Ružinov 
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P� Materiál, tovar Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Cena 
spolu 

bez DPH 

Cena 
spolu s 

DPH 

Zemné práceSO-04  :  

2 D+M-detske ihrisko I  99,2 m2       

  
Odstránenie jestvujúceho starého podkladu do 
hr.300mm-(99,2m*0,3m)  29,76 m3       

  

Vytý�enie a výkop jám pre osadenie pätiek 
/0,5 x 0,5 x 0,8/ - 8 ks resp. po�et pod�a 
potreby 1,6 m3       

  Betón pre osadenie pätiek vrátane dopravy 1,6 m3       

  Osadenie pätiek 8 ks       

  Nakládka sypaniny  39,36 m3       

  
Vodorovné premiestnie výkopu do 10000 m   
horniny tr. 1 až 4 39,36 m3       

  

Odvoz sutiny na skládku do 30 km, vrátane 
popladku za skládkovanie (piesok + betón) 

39,36 m3       

  
Odstránenie krytov frézovaním z betónu 
prostého nad 150 mm - deliaci múrik 7,86 m2       

Dodávka a montáž finálneho povrchu pre detske ihrisko I 

  
 D+M-Štrkopiesok Dunajský �ažený 2 až 8 mm 
v hr. 200 mm 55 T       

Dodávka a montáž detských prvkov pre detske ihrisko I 

  

Hojda�ka, rozmer 330 x 130 x 220cm, 
materiál: galvanizované oce�ové stlpy, 
bezpe�nostna zona: 7,3 * 7,3=53,29 m2, po�et 
pätiek: 4, 2 ks lištové + 2 ks ohrádkové 2 ks       

CENA SPOLU D+M:      
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SO 06 Pieskovisko 

Výkaz výmer  -  "Detské ihrisko-Raketová " -  
Zhotovite� Objednávate�

  Mesto Bratislava- Ružinov 
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P� Materiál, tovar Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Cena 
spolu 
bez 
DPH 

Cena 
spolu 
s DPH

Zemné práceSO-06  :  

2 D+M-detske ihrisko I  96,81 m2       

  
Odstránenie jestvujúceho starého podkladu do 
hr.300mm-(99,2m*0,3m), vrátane odvozu a likvidácie 29,76 m3       

  Vyrezanie oce�ových st�pov- staré zostavy 1 t       

Dodávka a montáž finálneho povrchu pre detske ihrisko I 

   D+M-Jemný piesok frakcia 0/2 mm hr. 300 mm 43,5 T       

CENA SPOLU D+M POVRCHU:      
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SO 03 Spevnené plochy 

Výkaz výmer  -  "Detské ihrisko-Raketová " -  
Zhotovite� Objednávate�

  Mesto Bratislava- Ružinov 
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P� Materiál, tovar Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH

Cena 
spolu 
bez 
DPH 

Cena 
spolu 
s DPH

Zemné práce SO-03- Komunikácie detské ihrisko:  

1 SO 03 Komunikácie 357,7 m2       

  
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi 
asfaltovou alebo cementovou maltou 357,7 m2       

  
Odvoz sutiny na skládku do 30 km, vrátane popladku za 
skládkovanie 30 km       

  Skladba podložia:           

  
Štrkodr� 16-32,  vrstva minimálnej hrúbky 150 mm vrátane 
dopravy 90 t       

  Rozhrnutie  vrstvy  pod�a leaserového zamerania. 337,57 m2       

  Zhutnenie  vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je  50Mpa/ 337,57 m2       

  
Štrkodr� 0-4,  vrstva minimálnej hrúbky 30 mm vrátane 
dopravy 19,2 t       

  
Rozhrnutie  vrstvy  pod�a leaser. zam. s presnos�ou +-4mm 
na šírku 4m late. 337,57 m2       

  Zhutnenie  vrstvy  válcom /min. hodnota hutnenia je  50Mpa/ 337,57 m2       

  Zatrávnenie- 24 m2           

  
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu 

11,56 m3 
      

  Trávnikový koberec, doprava + pokládka 24 m2       

  Rez drevín pod�a obliadky 30 m       

  D+M Tabu�ová farba na kreslenie           

  Penetra�ný náter 25 m2       

  Tabu�ová farba  25 m2       

  Obrubníky           

  

Vytý�enie a výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubnikov 
37 bm /0,25 x 0,3m/ 2,7 m3       

  
Betón pre osadenie obrubníkov vrátane prepravy/0,3x 0,2x1/ 

2,22 m3       
  Zahonové obrubníky 1000 x 250 x 80 mm vratane prepravy 37 ks       

  Osadenie zahonových obrubníkov 37 ks       

Dodávka a montáž finálneho povrchu zámková dlažba 

  
Finálny povrch - zámková dlažba hr.60mm, doprava + 
pokládka 337,57 m2       

CENA SPOLU D+M :      
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Príloha �. 3  

(Návrh) 
ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená pod�a ustanovení § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka 
                                                

Zmluvné strany : 

a/ Objednávate�: Mestská �as� Bratislava-Ružinov 
   Mierová 21, 827 05  Bratislava      
    Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Dušan Pekár, starosta  
    Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava   
    IBAN:  SK7402000000000004029062 

  BIC swift kód:  SUBASKBX  
  I�O:  00 603 155 

    DI�:                        2020699516 
    Telefón:  4828 4111 
    Fax:   4828 4464 
    (�alej len „objednávate�“)  
   
b/ Zhotovite�:   

 Sídlo:   
Štatutárny orgán:          

    Bankové spojenie:  
    �íslo ú�tu  :   
    I�O  :   
    DI�  :   
    I� DPH:                        

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:           
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:   

 Zapísaný v  Obchodnom registri:   
    (�alej len „zhotovite�“, objednávate� a zhotovite� spolu �alej len „zmluvné strany“) 

  �l. I. 
Predmet  zmluvy o dielo

1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania pod�a § 117  
zákona �. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, vyhlásenej 
objednávate�om na predmet zákazky „Revitalizácia detského ihriska Raketová v mestskej 
�asti Bratislava-Ružinov.“. Ví�azná cenová ponuka zhotovite�a na predmet zákazky tvorí 
prílohu �. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddelite�nou sú�as�ou tejto zmluvy o dielo. 

2. Touto zmluvou sa zhotovite� zaväzuje vykona� dielo definované v �l. I. ods. 3. tejto 
zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpe�enstvo v �ase dohodnutom v �l. II. tejto 
zmluvy a objednávate� sa zaväzuje riadne a v�as vykonané dielo od zhotovite�a prevzia� a 
zaplati� za� cenu dohodnutú v �l. III. tejto zmluvy. 
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3. Dielom v zmysle tejto zmluvy sa rozumie návrh, dodanie a montáž verejného detského 
ihriska vrátane bezpe�nostných povrchov a exteriérového fitnes ihriska na ulici Raketová 
ozna�ené aj ako „Revitalizácia detského ihriska Raketová v mestskej �asti Bratislava-
Ružinov.“ (�alej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Sú�as�ou diela je :

- odstránenie a likvidácia pôvodných prvkov, 
- osadenie nových prvkov v základnej kovovej konštrukcii v súlade s normami STN EN 
1176 a STN EN 1177, 
- vytvorenie dopadovej plochy z liatej gumy a štrku, 
- úprava spevnených plôch,  
- osadenie fitness prvkov a doplnenie parkového mobiliáru. 

4.  Zhotovite� sa zaväzuje vykona� pre objednávate�a dielo uvedené v predchádzajúcom 
odseku pod�a priloženej projektovej dokumentácie: ,,Obnova detského ihriska Raketová“, 
vypracovanej spolo�nos�ou Ing. Samuel Župa - DEVLEV, december 2016 (�alej len 
„projektová dokumentácia“). Projektová dokumentácia a ocenený výkaz výmer stavby sú 
uvedené v prílohe �. 1 a 2  tejto zmluvy o dielo. Zhotovite�ovi bude odovzdaná projektová 
dokumentácia pre vykonanie diela v papierovom vyhotovení a jeden krát v pdf  formáte na 
CD nosi�i pri odovzdaní a prevzatí staveniska. 

5. Miestom plnenia pod�a tejto zmluvy je detské ihrisko nachádzajúce sa na pozemku – 
parcely reg. ,,C“ parc. �. 15679/10, k. ú. Ružinov, obec: BA – m.�. Ružinov, okres: 
Bratislava II, zapísanom na LV �. 1 pre k. ú. Ružinov v prospech vlastníka Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (�alej len ,,vlastník pozemku“). Pozemok parc. �. 
15679/10 vlastník pozemku zveril do správy objednávate�a v súlade s �lánkom 29 ods. 1 
písm. e) a �lánkom 82 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a na základe 
Protokolu 23 o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy Mestskej �asti Bratislava–Ružinov zo d�a 30.10.1991. Vlastníkom pozemku bol 
zárove� udelený súhlas na revitalizáciu detského ihriska Raketová d�a 06.02.2017, �. listu 
MAGS OGC 36046/17. 

       Za ú�elom komplexnej revitalizácie ihriska bolo Mestskou �as�ou Bratislava–Nové mesto 
vydané Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pod. �. 4269/2017/ÚKSP/HADL-102 zo 
d�a 08.06.2017. 

6.  Zhotovite� vyhlasuje, že v �ase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú zo zákona �. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (�alej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). 

  �l. II. 
Lehota plnenia

1. Zhotovite� sa zaväzuje, že vykoná a objednávate�ovi odovzdá riadne vykonané dielo pod�a 
�lánku I. tejto zmluvy v nasledovných lehotách:  

1.1 prevzatie staveniska:  po nadobudnutí  ú�innosti zmluvy o dielo do 3 dní odo d�a 
                                         doru�enia výzvy na prevzatie staveniska. 
1.2 za�atie realizácie diela: do 3 dní od prevzatia staveniska. 
1.3 ukon�enie realizácie a odovzdanie diela: do 30.10.2017. 
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�l. III. 
Cena diela a spôsob platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela uvedeného v �lánku I. tejto zmluvy je 
stanovená na základe dohody zmluvných strán pod�a zákona �. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR �. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR �. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a pod�a cenovej 
ponuky v elektronickej aukcii zo d�a .............. nasledovne :  

SO 01 Basketbalové ihrisko 
     Cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %      ...........,- €
 Cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 

SO 02 Detský svet 
     Cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %      ...........,- €
 Cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 

SO 08 Mobiliár 
     Cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %      ...........,- €
 Cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 

SO 05 Plocha pre menšie deti  
     Cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %      ...........,- €
 Cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 

SO 04 Hojda�ky 
     Cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %      ...........,- €
 Cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 

SO 06 Pieskovisko 
     Cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %      ...........,- €
 Cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 
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SO 03 Spevnené plochy 
     Cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %      ...........,- €
 Cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 

Celková cena diela 
     Celková cena diela celkom bez DPH             ............,- €
 DPH 20 %                  ...........,- €
 Celková cena diela vrátane DPH                        .............,- €
 slovom: ............................................eur  vrátane DPH. 

2. Celková cena diela je cenou pevnou. K zmene celkovej ceny diela môže dôjs� len 
v prípade zákonných zmien v oblastí daní, hlavne DPH.  

3. V celkovej cene diela sú zapo�ítané všetky náklady na práce, materiál, dodávaný tovar, 
dopravu a poplatky potrebné na vykonanie diela pod�a �lánku  I. tejto zmluvy o dielo, 
vrátane poplatkov za odvoz, skladovanie a likvidáciu odpadu, nákladov na zabezpe�enie 
staveniska a pod..  

4.  Zhotovite� nežiada preddavok na  celkovú cenu diela. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne vykonané dielo pod�a �lánku I. tejto zmluvy po 

jeho odovzdaní objednávate�ovi pod�a �l. IV. ods. 8. tejto zmluvy vystaví zhotovite�  
faktúru za vykonané dielo a doru�í ju objednávate�ovi najneskôr do 15 dní od vzniku 
práva fakturova�. Právo fakturova� vzniká d�om podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí riadne vykonaného diela objednávate�om bez závad. Neoddelite�nú prílohu 
faktúry bude tvori� súpis skuto�ne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený povereným 
zamestnancom objednávate�a. Poverený zástupca objednávate�a potvrdí predložený súpis 
skuto�ne vykonaných prác a dodávok do troch (3) pracovných dní od jeho predloženia 
zhotovite�om. Faktúra je splatná do 30 dní odo d�a jej prevzatia  objednávate�om. 
V prípade chybne vystavenej faktúry, resp. faktúry, ktorá nebude sp��a� náležitosti pod�a 
tohto odseku, plynie tridsa� (30) d�ová lehota splatnosti faktúry až odo d�a prevzatia 
opravenej faktúry objednávate�om.  

�l. IV. 
Základné podmienky vykonania diela a odovzdanie diela

1. Objednávate� sa zaväzuje do 10 pracovných dní od nadobudnutia ú�innosti tejto zmluvy 
o dielo oznámi� zhotovite�ovi záväzný výber prvkov pre SO 02  Detský svet (pre �ísla 
položiek 21 – 31) a SO 05 Plocha pre menšie deti (pre �ísla položiek 13 - 16) na základe 
troch variantných riešení, ktoré boli sú�as�ou cenovej ponuky zhotovite�a. 

2. Zhotovite� sa zaväzuje, že po�as prvých troch (3) rokov prevádzky diela poskytne 
objednávate�ovi raz ro�ne (vždy v marci príslušného roku) hlavnú ro�nú kontrolu diela 
v zmysle normy STN EN 1176 Zariadenia a povrch detských ihrísk bezplatne. 

3. Zhotovite� sa zaväzuje pred za�atím prác vykona� zameranie polohy staveniska, výšky, 
vytý�enie staveniska pred výstavbou a pred výkopovými prácami vytý�i� jestvujúce 
podzemné vedenia a siete. Vytý�enie zrealizuje zhotovite� na svoje náklady.  

4. Objednávate� sa zaväzuje odovzda� a zhotovite� prevzia� stavenisko v lehote pod�a 
�lánku II. tejto zmluvy.  
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5. Zhotovite� sa zaväzuje zabezpe�i� stavenisko tak, aby v �ase vykonávania diela osobné 
a nákladné autá neboli prekážkou na cestnej komunikácií a peších �ahoch.  

6. Zhotovite� sa zaväzuje, že pre objednávate�a vykoná dielo pod�a �lánku I. tejto zmluvy 
o dielo s odbornou starostlivos�ou pod�a predloženej a odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie, v rozsahu cenovej ponuky v elektronickej aukcii zo d�a..........., v zhode 
s platnými STN a STN EN, pod�a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich 
s riadnym vykonaním diela a pod�a ustanovení tejto zmluvy o dielo.  

7. Vlastníkom diela až do jeho odovzdania objednávate�ovi je zhotovite�. Nebezpe�enstvo 
škody na diele prechádza zo zhotovite�a na objednávate�a až momentom odovzdania diela 
objednávate�ovi.    

8. Zhotovite� je povinný vies� od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a 
prevzatia diela stavebný denník. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vedení stavebného 
denníka sa budú riadi� ustanoveniami § 46d zákona �. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov. K zápisu zhotovite�a v stavebnom denníku sa stavebný dozor vyjadrí do 3 
pracovných dní od vykonania tohto zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

9. Objednávate� výkonom stavebného dozoru poveruje: Ing. Vladimíra Lištiaka, 
zamestnanca      objednávate�a, tel.: 0905 432 511. 

10. Zhotovite� poveruje funkciou stavbyvedúceho: ................................... (meno, kontakt) 
11. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo pod�a �lánku I. tejto zmluvy je riadne vykonané 

a dokon�ené protokolárnym prevzatím diela objednávate�om. Objednávate� je povinný 
riadne vykonané dielo od zhotovite�a prevzia� a pod�a �lánku III. tejto zmluvy o dielo 
zaplati� zhotovite�ovi cenu diela. Prevzatie sa uskuto�ní na základe písomnej výzvy 
zhotovite�a, ktorú tento preukázate�ným spôsobom doru�í objednávate�ovi minimálne 3 
dni pred termínom preberacieho konania. 

12. Sú�as�ou preberacieho protokolu budú vyhlásenia o zhode, certifikáty od použitých 
materiálov, záru�né listy, doklady o uložení stavebného odpadu na regulovanú skládku, 
projekty skuto�ného vyhotovenia diela, kópie stavebných denníkov,� statické posudky, 
súhlasy dotknutých osôb potrebné pre inžiniersku �innos�, povolenia príslušných orgánov, 
ak sú potrebné  a ostatné predpísané skúšky potrebné k prevzatiu a prevádzkovaniu 
vykonaného diela. 

13. Objednávate� nie je povinný prevzia� dielo s vadami a nedorobkami. Zhotovite� sa 
zaväzuje odstráni� písomne vytknuté vady a nedorobky do 10 dní od uskuto�nenia 
pôvodne dohodnutého preberacieho konania. 

14. Do 3 dní odo d�a odovzdania a prevzatia riadne vykonaného diela je zhotovite� povinný 
vyprata� stavenisko. 

�l. V. 
Záruka a zodpovednos� za vady

1. Zhotovite� zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s touto zmluvou 
a prehlasuje, že dielo bude  zodpoveda� predloženej projektovej dokumentácii a bude 
zhotovené v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú stanovené 
v príslušných technických normách, vz�ahujúcich sa na vykonanie diela ako celku. 

�� Zhotovite� sa zaväzuje poskytnú� objednávate�ovi záruku za akos� na dielo, pri�om 
záru�ná doba na riadne zhotovené dielo pod�a tejto zmluvy je uvedená v prílohe �. 4. 
Záru�ná doba za�ína plynú� d�om protokolárneho prevzatia diela bez závad 
objednávate�om. Zmluvné strany sa budú riadi� ustanoveniami § 422 až § 441 
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Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady a  záruku za 
akos�.�

3. Reklamáciu vady diela je objednávate� povinný uplatni� u zhotovite�a ihne� po zistení 
vady, a to písomnou formou aj s popisom vady, najmä kde sa vada nachádza a ako sa táto 
prejavuje. 

4. Vady vykonaného diela, ktoré sa vyskytnú po�as plynutia záru�nej doby sa zhotovite�
zaväzuje odstráni�  do 10 dní odo d�a obdržania písomnej reklamácie od objednávate�a. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých titulom zodpovednosti za vady, ktoré nie 
sú výslovne upravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami § 560 až § 565 
Obchodného zákonníka.  

�l. VI. 
Osobitné ustanovenia

1. Objednávate� je oprávnený okamžite odstúpi� od tejto zmluvy po�as vykonávania diela 
uvedeného v �lánku I.  tejto zmluvy v prípade, ak zhotovite� vykonáva dielo v rozpore 
s ustanoveniami tejto zmluvy alebo v rozpore s predloženou a odsúhlasenou projektovou 
dokumentáciou a nevykoná nápravu napriek upozorneniu objednávate�a ani v primeranej 
lehote, ktorú mu tento poskytol. 

2. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy pod�a predchádzajúceho odseku je objednávate�
povinný uhradi� zhotovite�ovi to, o �o sa objednávate� obohatil. 

  �l. VII. 
Zmluvné pokuty

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie povinností uvedených v tejto zmluve bude 
sankciované nasledovne: 
1.1 v prípade omeškania zhotovite�a s riadnym vykonaním a odovzdaním diela v lehotách 

uvedených v �lánku II.  tejto zmluvy  je zhotovite� povinný zaplati� objednávate�ovi 
zmluvnú pokutu v výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj za�atý de�
omeškania; 

1.2 v prípade omeškania zhotovite�a so splnením povinnosti odstráni� vady a nedorobky 
diela v zmysle �l. IV. ods. 10. tejto zmluvy je zhotovite� povinný zaplati�
objednávate�ovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj za�atý de� a každý 
prípad omeškania zvláš� až do úplného odstránenia vád a nedorobkov; 

1.3 v prípade omeškania zhotovite�a s odstránením vád po�as plynutia záru�nej doby 
v zmysle �l. V. ods. 4 tejto zmluvy je zhotovite� povinný zaplati� objednávate�ovi 
zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj za�atý de� a každý prípad omeškania 
zvláš� až do úplného odstránenia vád. 

2.   Zaplatením zmluvných pokút uvedených v odseku 1 toto �lánku nie je dotknuté právo na 
náhradu škody. 



  
                    Mestská �as� Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

32

�l. VIII. 
Závere�né  ustanovenia

1. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorú porušením ustanovení tejto zmluvy, ako aj 
porušením ustanovení dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov druhej 
zmluvnej strane spôsobili v plnom rozsahu.  

2. Akéko�vek dohody pozme�ujúce alebo dopl�ujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany 
len vtedy, ak budú potvrdené písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným 
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné vz�ahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem. 

4. Pred uplynutím doby na vykonanie a odovzdanie diela pod�a �l. II. tejto zmluvy možno 
tento zmluvný vz�ah ukon�i� písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od 
zmluvy  zo strany objednávate�a v prípade podstatného porušenia povinností zhotovite�a. 
Za podstatné porušenie povinností zhotovite�a sa považuje porušenie povinnosti uvedenej 
v �l. II. ods. 1, v �l. IV. ods. 3, v �l. IV. ods. 9 až 10 tejto zmluvy. 

5. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnos�ou originálu, 
z ktorých dva (2) rovnopisy dostane zhotovite� a tri (3) rovnopisy dostane objednávate�. 

6. Táto zmluva o dielo nadobúda platnos� d�om jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a ú�innos� d�om nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 
objednávate�a v súlade s ustanovením § 47a Ob�ianskeho zákonníka (zákon �. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov) a § 5a zákona o slobode informácií (zákon �. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov). 

7. Objednávate� v súvislosti s povinnos�ou zverejnenia zmluvy pod�a § 47a Ob�ianskeho 
zákonníka a § 5a zákona o slobode informácií zabezpe�í ochranu práv zhotovite�a 
vyplývajúcich z § 17 a nasl. Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva 
a  § 11 a nasl. Ob�ianskeho zákonníka týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. 
Objednávate� konkrétne zabezpe�í ochranu (anonymizovanie)  tých ustanovení zmluvy 
o dielo (vrátane jej príloh), ktoré: 
a) zhotovite� oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so 

záznamami obsahujúcimi údaje, a ktoré majú charakter obchodného tajomstva 
v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 10 zákona  o 
slobode informácií, 

b) zhotovite� ozna�í odtla�kom pe�iatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za 
uceleným textom, ak obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotovite�a ako 
obchodné tajomstvo, a to v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade 
s ustanovením § 10 zákona  o slobode informácií, 

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a �ísle ú�tu zhotovite�a, 
d) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko, kontakt, pracovná pozícia 

zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením 
týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona o slobode 
informácií. 

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy o dielo pod�a tohto odseku nie je 
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 3 Ob�ianskeho zákonníka dotknutá ú�innos� dotknutých 
ustanovení zmluvy o dielo. 
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, pre�ítali ju, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nej 
žiadne námietky, �o potvrdzujú vlastnoru�nými podpismi. 

V Bratislave d�a:   

Za objednávate�a:      Za zhotovite�a: 

 ...............................................    ..................................................... 
Mestská �as� Bratislava - Ružinov           
         Mgr. Ing. Dušan Pekár                                                                                                                                       

    starosta         

Prílohy zmluvy: 

1. Cenová ponuka zhotovite�a - Ocenené výkazy výmer na základe cien predložených 

v elektronickej aukcií  d�a  .......... 

2. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby - Revitalizácia detského ihriska  

3. Záru�né doby 

4. Súhlas Hlavného mesta SR Bratislavy zo d�a 06.02.2017 - kópia 



PROJEKT STAVBY
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1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

Bratislava,11.2016  Ing. Samuel Župa 



1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA   

STAVBA  :  DETSKÉ IHRISKO RAKETOVÁ 

STUPE� DOKUMENTÁCIE   : PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVBY A VÝBER 
 ZHOTOVITE�A 

1. 1. IDENTIFIKA�NÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov stavby  :  DETSKÉ IHRISKO Raketová 

Miesto stavby  :  Ružinov, Raketová, p. �. 15679/10 k. ú. Ružinov 

Investor  :  Mesto Ružinov, Raketová  

Okres  :  Bratislava 

Kraj  :  Bratislavský 

Charakter stavby  :  Rekonštrukcia 

Spôsob výstavby  :  DODÁVATE�SKÝ 

HL. PROJEKTANT  :  ING. SAMUEL ŽUPA, ZA KÚPALISKOM 18, 082 71 
 LIPANY 

Dodávate� stavby  :  VEREJNÁ SÚ�AŽ 

Doba výstavby  :  2 roky 

Za�iatok výstavby  :  2017 

Koniec výstavby  :  2018 

Pozemky p. �.  :  p. �. 15679/10 k. ú. Ružinov 

Kapacity: 
SO 01 BASKETBALOVE IHRISKO :  234,46  m2
SO 02 DETSKÉ IHRISKO   :  903,60  m2
SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY   :  337,57  m2
SO 04 PIESKOVISKO    :    99,20  m2 
SO 05 PIESKOVISKO + DETSKÉ PRVKY:  188,95  m2 
SO 06 PIESKOVISKO   :    96,81  m2 
SO 07 VOLEJBALOVÉ IHRISKO  : 248,90  m2 
TRÁVNATÉ PLOCHY   :    23,13 m2 



1. 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

 1.2.1 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

- Zameranie stavby 
 - Vizuálny prieskum 

 1.2.2 ZDÔVODNENIE STAVBY A ZHODNOTENIE SÚ�ASNÉHO 
 STAVU 

Riešený pozemok je vo vnútrobloku na ulici Raketová. V danej lokalite sa nachádza len jedno 
detské ihrisko a z tohto dôvodu sa rozhodol investor pre obnovu priestoru o detské ihrisko, 
basketbalové ihsriko, detské zostavy, lavi�ky, odpadkové koše, mobiliár a pod. 
Ú�elom projektu je vytvorenie bezpe�ného priestoru detského ihriska, doplneného o prvky
drobnej architektúry. Zámerom je vytvorenie obnovenie plochy detského ihriska a funk�né 
prepojenie vnútrobloku . 

 SITUOVANIE OBJEKTU A ŠIRŠIE VZ�AHY 

 Riešené územie sa nachádza v zastavanej �asti mesta Bratislava, mestská �as� Bratislava- 
Ružinov, vo vnútroblokovom priestore bytových domov na ul. Raketová . 
 V území sa nachádza vzrástla zele� a kroviny, ktoré ale nezasahujú do riešenej �asti a 
návrh rešpektuje vzrástlu zele�, tak aby nedošlo k jej výrubu. 
 Vybraná plocha je verejné prípustná bez oplotenia. Pozemky s navrhovanou aktivitou 
sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zverené do správy Mestskej �asti 
Bratislava- Ružinov. Terén pozemku je rovinatý , povrch je prevažne asfaltový. V zadnej �asti 
ihriska ohrani�enej betónovým múrom  sa nachádza listnatá zele�. Údržbu plochy 
zabezpe�uje Mestská �as� Bratislava- Ružinov. Priestor je dobre prístupný a oslnený.  
Riešený priestor je ohrani�ený zo všetkých strán betónovým múrom. Z juhozápadnej strany je 
pozemok ohrani�ený miestnou komunikáciou. Okolie nebude ma� na daný objekt negatívny 
vplyv vzh�adom na charakter zóny. Rovnako ani riešený objekt svojou prevádzkou nebude 
negatívne vplýva� na životné prostredie. 

1.2.3 VÝSTAVBA A PREVÁDZKOVANIE STAVBY 

Vlastníkom pozemku je Hlavné mesto SR Bratislava a správcom mestská �as� Bratislava- 
Ružinov . Prevádzková funkcia bude zabezpe�ená mestskou �as�ou Bratislava- Ružinov. 



1.2.4 REALIZA�NÉ TERMÍNY 

a) PRIPRAVNÉ PRÁCE(OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU,VÝBER 
ZHOTOVITE�A)  :  2017 

b) ZA�ATIE STAVBY  :  2018 

1.3. �LENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

1. 3.1 NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY 

SO 01 BASKETBALOVE IHRISKO :  234,46  m2
SO 02 DETSKÉ IHRISKO   :  903,60  m2
SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY   :  337,57  m2
SO 04 PIESKOVISKO    :    99,20  m2 
SO 05 PIESKOVISKO + DETSKÉ PRVKY:  188,95  m2 
SO 06 PIESKOVISKO   :    96,81  m2 
SO 07 VOLEJBALOVÉ IHRISKO  : 248,90  m2 
TRÁVNATÉ PLOCHY   :    23,13 m2 

1.4. VECNÉ A �ASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

 V �ase výstavby sa budú rešpektova� podmienky stavebného povolenia ur�ené 
príslušným stavebným úradom, okolitej zástavby a daného prostredia. 

1.5. FINANCOVANIE STAVBY 

 Z verejných zdrojov. 

1.6.STAROSTLIVOS� O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 Stavba nebude ma� negatívny vplyv na životné prostredie a nie sú známe okolnosti, 
ktoré by mali negatívny vplyv na novo realizovanú stavbu. 



2.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
TECHNICKÁ SPRÁVA 
  

2.1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 2.1.1  ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA, 
MAJETKOPRÁVNE ZHODNOTENIE 

 Riešený pozemok je vo vnútrobloku na ulici Raketová. V danej lokalite sa nachádza len 
jedno detské ihrisko a z tohto dôvodu sa rozhodol investor pre obnovu priestoru o detské 
ihrisko, basketbalové ihrisko, detské zostavy, lavi�ky, odpadkové koše, mobiliár a pod. 
Ú�elom projektu je vytvorenie bezpe�ného priestoru detského ihriska, doplneného o prvky
drobnej architektúry. Zámerom je vytvorenie obnovenie plochy detského ihriska a funk�né 
prepojenie vnútrobloku . 

 2.1.2  ÚDAJE O JESTVUJÚCICH OBJEKTOCH, ROZVODOCH 
 A PORASTOCH 

 Územie je zastavané, okolitá zástavba pozostáva z panelových bytových domov. V 
blízkosti riešeného územia sa nachádza cukráre� , parkovisko a zo severnej strany je zástavka 
autobusov. Zhotovite� pred realizáciou zabezpe�í vytý�enie siete ich správcami a zabezpe�í 
ich proti poškodeniu. 

2.2.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHN. 
 RIEŠENIE STAVBY 

 2.2.1  URBANISTICKO-ARCHITEKT. RIEŠENIE STAVBY 
  
 Opis stavby z h�adiska ú�elovej funkcie 

 Detské ihrisko je navrhnuté, tak aby slúžilo širokej verejnosti v danej lokalite. 
Okolo detského ihriska je navrhnutá obnova oplotenie, tak aby architektonicky zapadalo do 
územia. Oplotenie pozostáva z betónového múrika výšky 0,5 m. Detské ihrisko sa napojí z 
dvoch strán na chodník z juhovýchodnej cez existujúci chodník severnej strany, kde sa pripojí 
na jestvujúci chodník.  

 Jestvujúci stav, búracie práce 
 V sú�asnosti je daný verejný priestor bez vä�ších architektonických zásahov. Na ihrisku  
sú betónové chodníky vytvorené z betónových panelov, staré detské zostavy a basketbalové 
ihrisko, ktoré si žiada obnovu. Povrch je prevažne tvorený asfaltovým povrchom. V severnej 
�asti sa nachádza volejbalové ihrisko , ktoré potrebuje výmenu piesku a obnovu 
volejbalového setu. Vstup na ihrisko je zabezpezpe�ené  zo západnej strany, po existujúcom 
chodníku. Ihrisko je z každej strany ohrani�ený existujúcim betónovým múrikom vysokým 
0,5 m, v niektorých �astiach ihriska sú na betónový múrik osadené st�py oplotenia vysoké 4 
m. Vo východnej �asti je betónový múr vysoký 2,47 m. Prvky vybavenia boli umiest�ované 
pod�a potreby. V priestore sa nachádza vzrástla zele�. 
  



Navrhovaný stav 
Návrh kompozi�ného riešenia verejného priestoru vychádza zo sú�asných požiadaviek na 
kvalitu verejného priestoru s oh�adom na jeho funkciu. Celkový význam priestoru je 
mestského charakteru. Návrh úpravy priestoru zoh�ad�uje funkciu priestoru vzh�adom na 
jeho polohu, ako aj morfológiu terénu. Riešené priestranstvo je navrhnuté s dôrazom na 
koncepciu priestoru vo vz�ahu k jeho funkcií a významu, vo väzbe na zele� a v nadväznosti 
na komunika�ný systém mesta a ob�iansku vybavenos�. 

 Na existujúcom ihrisku vymedzenom obytnými budovami a parkoviskom sa navrhuje 
obnova detského ihriska. 

Ihrisko je z každej strany ohrani�ené existujúcim betónovým múrikom. V niektorých �astiach 
ihriska je betónový múr vysoký 2,47 m. Obnova ihriska bude realizovaná jednej prípadne 
v dvoch etapách.  

Stavebné objekty budú realizované v nasledovnom poradí: 

1. SO 01 Basketbalové ihrisko, 
2. SO 02 Detský svet, 
3. SO 08 Mobiliár 
4. SO 05 Plocha pre menšie deti 
5. SO 09 Múriky 
6. SO 04 Hojda�ky 
7. SO 06 Pieskovisko 
8. SO 07 Volejbalové ihrisko 
9. SO 03 Spevnené plochy 

Dopadové plochy sú riešené v rámci jednotlivých stavebných objektov.  

Pred za�atím prác je nutné vykona� zameranie polohy staveniska, výšky, vytý�enie staveniska 
pred výstavbou a pred výkopovými prácami je potrebné vytý�i� jestvujúce podzemné vedenia
a siete. Vytý�enie zrealizuje zhotovite� a náklady je povinný zahrnú� do jednotkových cien 
jednotlivých položiek.

Minimálny požadovaný štandard dodávaných prvkov.  

Celokovové prevedenie, nosná konštrukcia prvkov  vyrobená z konštruk�nej ocele, ktorá je 
proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním a vypa�ovanou farbou Komaxit. 
Kovový profil 100 x 100 mm alebo priemer min. 159 mm. Laná a siete sú vyrobené z min 16 
mm lana z polypropylénu s vnútorným oce�ovým jadrom a sú spojené plastovými spojmi. 
Lezecké steny a podesty sú vyrobené z vodovzdornej preglejky ur�enej pre vonkajšie 
prostredie. Horolezecké úchyty sú vyrobené z kremi�itého piesku a epoxidovej živice. 
Plastové �asti sú z polyamidu.  

Výrobky musia ma� platný certifikát na bezpe�nos� a kvalitu TÜV-GS pre štáty EÚ, 
taktiež výrob�a musí vlastni� certifikát spôsobilosti pre daný druh výroby. Výrobky ako aj 
výrob�a musia by� zaradené, certifikované a skúšané v systéme kvality TÜV akreditovanej 
skúšobne pre daný sortiment výrobkov. 

Herné zostavy musia by� riadne ozna�ené pod�a platných noriem STN EN 1176. 
Ozna�enie herného zariadenia je povinné pri každom výrobku, uvedenom na vnútorný i 
zahrani�ný trh. Rok výroby zodpovedá aktuálnej produkcii. Ozna�enie, materiálové 



spracovanie, jeho rozmery a umiestnenie sú volite�né úmerne k ve�kosti výrobku, �itate�nosti 
údajov a predpokladanému vandalizmu, ktorému bude výrobok vystavený v �ase užívania. 

Sú�as�ou dodávky prvkov je doprava jednotlivých prvkov detského ihriska a fit 
prvkov na miesto realizácie, montáž, osadenie do pripravených základov, výkopové práce – 
základy pätiek prvkov, zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých prvkov a tri ro�né 
prehliadky prvkov pod�a STN EN 1176. 

Požadované záru�né lehoty: 

1. nosné stojky, schody a podlahy z kovu a ostatné kovové prvky min. 15 rokov, 
2. schody a podlahy z dreva  min. 10 rokov, 
3. HPL a HDPE panely (strechy, šmyk�avky, bo�né panely, rampy) min. 10 rokov, 
4. preglejkové steny min. 3 roky, 
5. sie�ové komponenty min. 2 roky, 
6. ostatné komponenty – všetky pohyblivé �asti – ložiská, seda�ky, hojda�ky, držadlá, 

lezecké kamene at	 – min. 2 roky, 
� po�as prvých troch rokov ro�ná kontrola zhotovite�om diela bezplatne. 

Uchádza� predloží vizuálny návrh vrátane technického popisu prvkov pre SO 02 a SO 
05 v troch variantných riešeniach pri zachovaní celkovej ceny za stavebný objekt. 

SO 01 Basketbalové ihrisko  

Ako finálny povrch v SO 01 je nahrnuté EPDM klasik (234.6 m2 ) , navrhnuté sú nové 
basketbalové koše a oplotenie (h =4 m) za nimi. 

SO 02 Detský svet 

Plocha SO 02 má rozlohu 903.6 m2.  Na ploche ihriska sa navrhuje rozmiestnenie hracích 
prvkov a to: lanovú vežu - pyramídu, centrálna zostava so šmýka�kou, detskú lezeckú 
zostavu. Všetky prvky detského ihriska musia by� certifikované v súlade s normou STN EN 
1176 a bezpe�né. Povrch podlahy pod prvkami detského ihriska musí by� mäkký a bezpe�ný 
na zabránenie možnosti úrazu Pod finálny povrch EPDM klasik je navrhnutá  SBR podložka. 
Hrúbky SBR podložky pod�a HIC.(vi	 výkaz výmer ) Každý povrch má rovnakú hrúbku 
skladby z dôvodu vytvorenia rovnomerného povrchu. Pri vstupe západnej strany sa osadí 
informa�ná tabu�a s prevádzkovým poriadkom a takisto sa umiestni odpadkový kôš.  

Zóna je ur�ená pre vä�šie deti 5 + a dospelých.  

V zóne je umiestnená dominantná centrálna zostava ur�ená na hru a rozvoj pohybových 
aktivít orientovaných na hrubú a jemnú motoriku, logiku a priestorovú orientáciu. Zastúpené 
sú funkcie lezenie, koordinácia, šmýkanie, šplhanie. Tematický riešená celokovová zostava 
s motívmi zvieratiek, stromov, kvetiniek a prírody. Zostava obsahuje min. 2 ks šmyk�avky 
rovná sklznica, 1 ks šmyk�avky to�itá sklznica, ty� pre šplhanie, lanový rebrík, lezeckú sie�, 
lezeckú stenu, priechodový mostík – lanový alebo pevný, priechodový 3D tunel, hrazdu 
pevnú a hrazdu pohyblivú, lanová prelieza�ka horizontálna a bezpe�nostné zábradlia, 
náš�apné a priechodové platformy. Jedna šmyk�avka s nástupnou výškou min. 200 cm. 
V zóne sa 	alej nachádza statický sie�ový prvok ur�ený na šplhanie a lezenie. Napríklad 
lanová pyramída alebo diamant, možnos� vyliez� do výšky 2 a viac metrov.  



Detská zostava ur�ená pre lezenie a šmýkanie. Zostava umož�ujúca hru min. 5 detí sú�asne, 
ktorá je zameraná na lezenie a funk�ne dop��a predošlé dva prvky – obsahuje lezecké prvky, 
tunely, premostenia, šmyk�avky.  

Vo zvyšnej �asti budú navrhnuté fitness prvky – min. 8 ks. Zakladanie všetkých zostáv 
a fitness prvkov je cez železobetónové pätky rozmeru 0,5 * 0,5 *0,8 m. Fitnes vybavenie pre 
outdoorové aktivity so zameraním na cvi�enie pre obyvate�ov všetkých vekových kategórii. 
Certifikované posil�ovacie stroje s bez údržbovou konštrukciou. Stanice (stroje) - min 8 ks – 
so zameraním na komplexné posil�ovanie a precvi�enie svalstva celého tela. Informa�ný 
panel s inštruktážami na použitie jednotlivý staníc / strojov. Príklady staníc / strojov: ,,lyže“ – 
posil�ovanie a precvi�ovanie svalov chrbta a pásu, zlepšovanie telesnej kondície 
a koordinácie tela, ,,twister“ – na zlepšenie svalstva a ohybnosti okolo pása, ,,bradlá“ – 
posil�ovanie svalstva brucha, ramien a zlepšovanie stavu svalstva na chrbte, ,,bežky“ – 
simulátor bežkovania precvi�í svaly nôh, bokov, trupu, ,,Air step“ – dynamické cvi�enie 
zamerané na svaly na nohách, bedrové k�by, ,,jazdec“ na precvi�enie svalstva nôh, rúk, brucha 
a chrbta a iné. 

Uchádza� predloží vizuálny návrh vrátane technického popisu prvkov pre SO 02 v troch 
variantných riešeniach pri zachovaní celkovej ceny za stavebný objekt. 

SO 03 Spevnené plochy 

Komunikácia v detskom ihrisku  je navrhnutá z betónovej zámkovej dlažby a skladba 
chodníka je uvedená na výkrese 04. Komunikácia bude ma� po oboch stranách parkový 
obrubník osadený 5cm nad terén. V pozd�žnom smere bude chodník kopírova� terén. Rozmer 
zámkovej dlažby 100/200/60mm farba sivá. 

SO 04 Hojda�ky 

V �asti SO 04 s výmerou 99,20 m2 vznikne dva krát dvojhojda�ka. Celokovové prevedenie, 
nosná konštrukcia hojda�ky vyrobená z konštruk�nej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená 
povrchovou úpravou zinkovaním a vypa�ovanou farbou Komaxit. Kovový profil 100 x 100 
mm alebo priemer min. 159 mm. Hojda�ky sú zavesené pomocou pozinkovaných alebo 
poplastovaných re�azí na kovovom nosníku. Sedadlá normal sú oce�ové obalené gumou 
a sedátka baby sú oce�ové obalené gumou a majú ohrádku.  Povrch bude tvorený jemným 
Dunajským štrkom - ve�kos� zrna od 2 mm do 8 mm. Štrk nesmie obsahova� bahenné alebo 
hlinené �astice. 

Na betónový múr , ktorý  je vysoký 2,47 m sa natrie �ierna tabu�ová farba po celej ploche. 

SO 05 Plocha pre menšie deti  

V SO 05 (188,95 m2)  je potrebné dba� na zele� aj preto bolo vytvorené zatrávnenie zo stany 
komunikácie. Existujúca zostava  bude ponechaná. Ako dopadová plocha je navrhnutý 
vymývaný štrk – ve�kos� zrna od 2 mm do 8 mm. Štrk nesmie obsahova� bahenné alebo 
hlinené �astice. 

Navrhnuté sú 4 prvky. 2 x solitérna kinetická hojda�ka v tematickom prevedení – napr. delfín, 
autí�ko, kvet... 

Tematický herný prvok pre malé deti ,,strom“ – zameraný na šmýkanie, plastová sklznica. 
Prvok pre malé deti, ktorý poskytuje aj možnos� úkrytu pre hru. Kritická výška pádu do 90 



cm. Statický tematický prvok v tvare zvieratka ur�ený na lezenie – napr. korytna�ka,  lienka 
a iné, materiál pryžová guma alebo LLDPE. 

Uchádza� predloží vizuálny návrh vrátane technického popisu prvkov pre SO 05 v troch 
variantných riešeniach pri zachovaní celkovej ceny za stavebný objekt. 

SO 06 Pieskovisko 

V �asti SO 06 navrhuje odstránenie kovových prvkov a výmena piesku. Priestor bude slúži�
ako pieskovisko. 

SO 07 Volejbalové ihrisko 

V �asti SO 07 je navrhnutá obnova volejbalového ihriska. Navrhuje sa odstránenie starých 
prvkov a oplotenia, starý piesok bude  odvezený. Priestor ihriska vydezinfikovaný a navezený 
nový piesok. Vo volejbalovom ihrisku je rátané s novým basketbalovým setom a novým 
oplotením z dvoch kratších strán ihriska.  

SO 08 Mobiliár 

Na ihrisku sa navrhuje umiestnenie 4 ks lavi�iek s operadlom, d�žka 160 cm – základná 
konštrukcia kov, drevené alebo plastové obloženie. Odpadkový kôš min. 45 l, kruhový, 
celokovový alebo opláštenie drevom, so strieškou. Stojan na bicykle – pre umiestnenie min. 5 
ks bicyklov.  

SO 09 Múriky 

Po celom obvode ihriska je  betónový múr, na ktorý sa nanesie škrabaná omietka, v južnej 
�asti ihriska sa na vrch múrika ukotvia dosky z drevoplastu , ktoré budú slúži� na sedenie. 

Dopadová zóna 

 Dopadová zóna je navrhnutá z EPDM klasik, pod ktorou je navrhnutá SBR podložka v 
rozsahu okolo prvkov detského ihriska pod�a PD. Medzi dopadovými plochami je narhnutý 
EPDM povrch , aby celé ihrisko pôsobilo jednoliato.  

Oplotenie 

 Oplotenie je navrhnuté, ako obnova existujúceho bet. múru. V �astiach basketbalového a  
volejbalového ihriska je na bet. múrik vysoký 0,5 m osadené oplotenie výšky 4 m 
pozostávajúci z oce�ových st�pov rozmeru 60,3x2,5mm a z poplastovaného pletiva. St�piky sa 
osadia do betónového múru farba st�pikov je zelená.  

  

 2. 2.2 TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC 

 TECHNICKÁ SPRÁVA 

 Vytý�enie stavby 
 Navrhovaná stavba bude vytý�ená pomocou situácie stavby vo vz�ahu k chodníku. 
Polohu prvkov kôš, lavi�ky je možné upresni� priamo na stavbe pred jej realizáciou. 



Zemné práce 
 Zemné práce previes� pod�a PD. 
Upozornenie: Pred výkopovými prácami je potrebné vytý�i� jestvujúce podzemné vedenia 
a siete !!!! Vytý�enie zrealizuje zhotovite� a náklady je povinný zahrnú� do jednotkových 
cien jednotlivých položiek. 

Základy 

 Pre oplotenie sú navrhnuté vrty do existujúceho betónového múru. 
Nátery 
 Všetky oce�ové výrobky sa opatria 1x základným a 2x vrchným náterom syntetickým. 

NESPEVNENÉ PLOCHY, VÝSADBA – ZAZELENANIE 

Plocha okolo zelene sa urovná a vysadí sa tráva. 

F - USKUTO��OVANIE VÝSTAVBY, STAVENISKO, POV 

CHARAKTERISTIKA STAVENISKA – plocha pozemku okolo navrhovaného detského 
ihriska je dostato�né ve�ká na uskladnenie materiálu. Plocha je rovinatá. Po ukon�ení prác 
zhotovite� uvedie všetky využivané plochy pre uskladnenie materiálu a prejazd vozidiel do 
pôvodného stavu. 

VYUŽITIE STÁVAJÚCICH OBJEKTOV NA Ú
ELY ZARIADENIA STAVENISKA – pre 
skladovanie stavebných hmôt je možné využi� pozemok v správe mestskej �as�i Bratislava- 
Ružinov, pri�om tento priestor musí by� do�asne oplotený. Náklady na zriadenie a 
odstránenie zariadenia staveniska je zhotovite� povinný zahrnú� do jednotkových cien 
jednotlivých položiek. 

ZABEZPE
ENIE PRÍVODU VODY A ENERGIÍ K STAVENSIKU – zásobovanie vodou 
pre stavebné ú�ely je povinný si zhotovite� zabezpe�i� na vlastné náklady prenosnou nádržou. 
Zásobovanie elektrickou energiou si zhotovite� zabezpe�í sám na vlastné náklady 
elektrocentrálou. 

ORGANIZÁCIA DOPRAVY – prístup na stavenisko pre nákladné vozidla bude 
z jestvujúcej komunikácie vi	. situácia. 

PREDPOKLADNÝ PO
ET PRACOVNÍKOV PRI VÝSTAVBE A ICH SOCIÁLNE 
ZABEZPE�ENIE – stavbu bude investor zabezpe�ova� dodávate�sky, predpokladaný 
max. po�et pracovníkov na stavbe je 10 �udí. Hygienické zariadenia zabezpe�í dodávate�
stavby t.j. suchý záchod(TOITOI). 

VPLYV USKUTO
�OVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – realizáciou 
stavby nebude narušené v podstatnej miere životné prostredie. 

zahájenie stavby .................... 2017 
ukon�enie stavby ....................2018 

Dodávate� stavebných prác musí po�as celej doby výstavby dodržiava� legislatívnu 



základ�u z oblasti bezpe�nosti práce a to: 

 1. Zákon NR SR �. 124/2006 Z. z. o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci 
2. Zákon NR SR �. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 
3. Nariadenie vlády SR �. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpe�nostných 
  a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
4. Nariadenie vlády SR �. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
    poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
5. Nariadenie vlády SR �. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpe�nostných 
    a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
6. Nariadenie vlády SR �. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpe�nostných 
    a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
7. Nariadenie vlády SR �. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 
    bezpe�nostného a zdravotného ozna�enia pri práci 
8. Nariadenie vlády SR �. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
     rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
9. Nariadenie vlády SR �. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
     súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

    10. Nariadenie vlády SR �. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
       ur�enú na �udskú spotrebu a kontrolu kvality vody ur�enej na �udskú spotrebu 
11. Nariadenie vlády SR �. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpe�nostných 
       a zdravotných požiadavkách pri ru�nej manipulácii s bremenami 
12. Nariadenie vlády SR �. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
       súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 
13. Nariadenie vlády SR �. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 
       a bezpe�nostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
       súvisiacimi s expozíciou hluku 
14. Nariadenie vlády SR �. 376/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
       o tlakových nádobách a ich inšpekcii 
15. Nariadenie vlády SR �. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
       o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové 
       zariadenie a ktorým sa mení a dop��a Nariadenie vlády SR �. 400/1999 Z. z., 
       ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
16. Nariadenie vlády SR �. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché 

tlakové nádoby, novelizované Nariadením vlády SR �. 28/2003 Z. z. 
17. Nariadenie vlády SR �. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné 
prostriedky 

18. Nariadenie vlády SR �. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpe�nosti ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

19. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
718/2002 Zb. na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci a bezpe�nosti 
technických zariadení 

20. Vyhláška Slovenského úradu bezpe�nosti práce a Slovenského banského úradu �. 
208/1991 Z. z. o bezpe�nosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel 

21. Vyhláška Slovenského úradu bezpe�nosti práce a Slovenského banského úradu �. 
374/1990 Z. z. o bezpe�nosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

22. Vyhláška Slovenského úradu bezpe�nosti práce �. 25/1984 Z. z. na zaistenie 



bezpe�nosti práce v nízkotlakových kotolniach 
23. Vyhláška Slovenského úradu bezpe�nosti práce �. 59/1982 Z. z., ktorou sa ur�ujú 

základné požiadavky na zaistenie bezpe�nosti práce a technických zariadení 
24. Zákon NR SR �. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
25. Zákon NR SR �. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
26. Zákon NR SR �. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
27. Zákon NR SR �. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce 

Zákon NR SR �. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

Bratislava, 12/2016   Vypracoval: Ing. Samuel Župa 

PRÍLOHY

1 – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
2 – TECHNICKÁ SPRÁVA 
3 – VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA 
01 – SITUÁCIA ŠIRŠIE VZ�AHY 
02 – SITUÁCIA 
03 – SKLADBY PODLOŽIA 
04 – REZY PODLOŽIA 
05 – OSADENIE NAVRHOVANÝCH PRVKOV 
06 – NAVRHOVANÉ PRVKY 
4- USKUTO��OVANIE VÝSTAVBY, STAVENISKO, POV 
5 – ROZPO�ET + VÝKAZ VÝMER 





Obrrazok Rozmer (cm) Bezpe�nostna zona (cm) HIC Rozmer pätky(m) Po�et pätiek Vaha Material Množstvo

200*300 600 280 0.5 x 0,5 x 0,8 5 75
vysokokvalitne lana a 

galvanizované 
oce�ove rury

1

860*620*400 1260*1020 150 0.5 x 0,5 x 0,8 18 200

LLDPE, 
galvanizované 
oce�ové rúry, 

pogumovaný povrch

1

560*520*258 960*920 258 0.5 x 0,5 x 0,8 20 300 LLDPE 1

240*210*230 540*510 about 50 cm 0.5 x 0,5 x 0,8 4 150 LLDPE 1

90*50*87 490*450 87 0.5 x 0,5 x 0,8 1 30 LLDPE, spring 1

75*62*82 475*462 82 0.5 x 0,5 x 0,8 1 30 LLDPE, spring 1

180*54*75 580*454 75 0.5 x 0,5 x 0,8 1 30 LLDPE 1

330*130*220 730*730 about 50 cm 0.5 x 0,5 x 0,8 8 200
galvanizovane 
oce�ové rúry

2

155*96*116 555*496 117 0.5 x 0,5 x 0,8 1 100
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

94*66*158 494*466 158 0.5 x 0,5 x 0,8 1 30
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

105*52*137 505*452 138 0.5 x 0,5 x 0,8 1 30
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

1165*1152*1534 mm 516*515 154 0.5 x 0,5 x 0,8 1 40
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

191*50*155 591*450 155 0.5 x 0,5 x 0,8 1 40
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

128*114*158 mm 528*515 159 0.5 x 0,5 x 0,8 1 35
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

Zoznam prvkov- Detské ihrisko RAKETOVÁ



99*53*166 499*453 237 0.5 x 0,5 x 0,8 1 30
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

189*70*205 589*470 205 0.5 x 0,5 x 0,8 1 80
galvanizovane 
oce�ové rúry

1

160 50 0.5 x 0,5 x 0,6 4 50 drevo 2

40*40*89.5 0.5 x 0,5 x 0,6 4 30 drevo, oce� 4

50 x 4 x 170 50 x 4 0,3 x 0,3 x 0,4 4 oce� 2

V Bratislave,5.12.2016 Vyhotovil : Ing. Samuel Župa
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