
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES 

        Nám.  sv.  Františka č. 8, 842 62  B r a t i s l a v a  
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
IČO:               00 603 520 
DIČ:               20 20 91 91 64 
Sídlo organizácie:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4 
Štatutárny orgán:  Dana Čahojová, starostka 
 
 
2. Názov predmetu zákazky: 

„Výmena plastových šmykľaviek veže Holzhof na Školskom námestí.“ 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 20 240,- € 
 
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je výmena dielu na hernej zostave Holzhof bola osadená na ulici Majerníková 
v roku 2013. https://www.holzhof.com/en/playgrounds/combined-structures/megan/xime200 

Jedná sa o 7 metrov vysokú zostavu, pozostávajúcu zo štyroch nosných stojok zo severského ihlična-
nu. Dve hracie plošiny z rámu z drevených väzníkov s podlahou z masívneho dreva, na ktoré je prístup 
z vnútra  nerezovými rebríkmi. Dve rúrové šmykľavky o priemere 800 mm sú z farbeného polyetylé-
nu. Vrchná časť šmykľaviek je vo výške 1 440 mm a 2 800 mm. Z estetických a najmä bezpečnost-
ných dôvodov sú od prvej hracej úrovne až k vrcholu veže všetky štyri strany opatrené vertikálnymi, 
k sebe privarenými roštmi z nerezových tyčí.  Umelohmotné časti sú recyklovateľné. 

Plastové časti zostavy sú po 9 rokoch poškodené čiastočne vandalizmom - prepálené plochy, ale najmä 
opotrebovaním a únavou materiálu v mieste pripojenia oboch šmykľaviek na centrálnu časť veže. 
Predmetom zákazky je nasledovné: 

a) odstránenie starých, poškodených šmykľaviek s odvozom a likvidáciou odpadu, 
b) osadenie nových, certifikovaných šmykľaviek namiesto pôvodných odstránených, s dopravou 

a prácou, 
c) náter drevených častí hernej zostavy 2 vrstvami ochrannej lazúry, 
d) požadovaná farba šmykľaviek – žltá, červená, zelená  alebo modrá, 
e) doplnenie chýbajúcich skrutiek, matíc.           

 
Ďalšie podmienky:  
Všetky exteriérové herné prvky a zostavy musia byť v súlade s platnou STN a certifikované.  
Cena vrátane dopravy a všetkých prác. 
 
V prípadné, že sa počas výmeny šmykľaviek na zostave poškodí EPDM dopadová plocha, náklady na 
opravu bude hradiť úspešný uchádzač.   



K šmykľavkám požadujeme doložiť certifikáty a vyhlásenie o zhode.  
Farebné prevedenie herných prvkov  - požadujeme pestrosť. 
 

      
 

     

        



5. Obhliadka 

Obhliadku je možné si dohodnúť u kontaktnej osoby: Halina Trubínyiová, +421 940 634 153,  
halina.trubinyiova@karlovaves.sk . 
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:                    Školské námestie Majerníkova 60 - 62  
Adresa:          Karlova Ves, 841 04 Bratislava 4 
Kontaktné miesto:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba:   Mgr. Viera Kaštílová Tonková, 0940 634 189,  viera.kastilova@karlovaves.sk   
 

7.  Lehota dodania predmetu zákazky:    

do 30.04.2022 
 
8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné. Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  
 
9.  Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:  

Cena predmetu zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto 
ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  
 

10. Podmienky financovania:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu za dielo sa 
verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo 
dňa jej doručenia. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný 
obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry 
začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné 
zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude odovzdávací/preberací protokol preukazujúci odovzdanie 
predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný 
zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača. 

 

11. Typ zmluvy: Objednávka 

 

 



12. Požadované doklady 
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. l 
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky 
účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 

 Čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2, 

 Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, 
meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné tele-
fónne číslo a emailovú adresu. 

Verejný obstarávateľ skontroluje podmienky splnenia účasti podľa § 32, na základe predložených do-

kladov a náhľadom Registra hospodárskych subjektov.  

V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je potrebné predkladať 
doklady podľa § 32 písm. e) a f). 

 
13.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej  spôsobilosti:  

Neuplatňuje sa 
 

14. Obsah cenovej ponuky:    

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v sloven-
skom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiaren-
ským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:  

 Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1 
 Čestné vyhlásenie – príloha č. 2 

 Cenová ponuka s rozpisom jednotlivých prvkov 

 Vyobrazenie ponúkaných prvkov vo farbe s rozmermi a popisom materiálu, z ktorého je 
prvok vyrobený 

 Certifikáty k hracím prvkom 
 
15. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je potrebné zaslať emailom na adresu viera.kastilova@karlovaves.sk . Termín na predkladanie 
ponúk je 9.3.2022 do 10,00 hod. Ponuky doručené po termíne na predkladanie ponúk nebudú akcep-
tované a nebudú predmetom vyhodnocovania.  

 
16.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR 
s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH), 

 úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 
bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 

17. Vylúčenie uchádzača  

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku 
z procesu obstarávania, ak: 

 Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

 uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 



 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 
falšované alebo pozmenené doklady, 

 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania ob-
starávanej komodity, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  
 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava-Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
 
 

19.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí ponuky.  

 
20.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie 

21.  Doplňujúce informácie:   

 Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  

 Zároveň oznamujeme uchádzačom, že v súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní nie 
je možné podať námietku proti zákazkám s nízkou hodnotou.  

 Pokiaľ bude cenová ponuka s najnižšou cenou v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na 
predloženie ponuky, s uchádzačovi nebude zaslaná objednávka a bude oslovený uchádzač, ktorého 
ponuka sa umiestnila ako ďalšia v poradí v súťaži. 
 

22.  Dôvody zrušenia obstarávania: 

 nebola predložená žiadna ponuka, 
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 
 cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 28.2.2022        Dana Čahojová v.r. 
                 starostka 
                      


