
Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk na zákazku: „Výroba, dodanie a inštalácia 
exteriérových tieniacich plachiet nad detské ihriská.“ 

Opis predmetu zákazky. 

Predmet zákazky: 

Výroba, dodanie a inštalácia exteriérových tieniacich plachiet nad detské ihriská / pieskoviská v 5-tich 
lokalitách pre 6 pieskovísk, areáloch materských škôl a verejných priestranstvách v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 

Termíny a spolupráca: 

Termín dodania služby je  18. 06. 2021.  

V priebehu práce sa očakávajú min. 2 schôdzky, na ktorých bude konzultovaný priebeh prác. Pred 
začatím prác a počas prác. 

Spôsob odovzdania:  

Prebratie nainštalovaných funkčných exteriérových plachiet prebehne formou osobného predvedenia 
funkčnosti a podpisu preberacieho protokolu. 

Účel 

Jedným z adaptačných opatrení proti dôsledkom zmeny klímy je znižovanie pocitovej teploty tienením. 
Výhodou takéhoto zatienenia je hlavne výrazne nižšia pocitová teplota, ktorá môže byť okolo 10 stupňov 
Celzia nižšia ako okolie na priamom slnečnom žiarení. Tienenie okrem zmiernenia prehrievania 
prostredia tiež chráni osoby pred priamym slnečným žiarením a jeho možnými nebezpečnými 
následkami.  

Požiadavky na technické riešenie: 

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia exteriérových tieniacich plachiet nad detské 
ihriská/pieskoviská v 5-tich lokalitách, na nasledovných lokalitách v areáloch materských škôl 
a verejných priestranstvách: 

1) Areál MŠ Kolískova 14 – 2 pieskoviská 
https://www.google.sk/maps/place/Matersk%C3%A1+%C5%A1kola/@48.1508821,17.052231
6,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8b978dc5c425:0x4ad35ad88ed39e3c!8m2!3d48.15
08814!4d17.0544324  

2) Areál MŠ Majerníkova 11 – 1 pieskovisko 
https://www.google.sk/maps/place/M%C5%A0+Majern%C3%ADkova+11,+841+05+Bratislava
/@48.1515857,17.0445773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8b9f4b2378c9:0x27fd6ac
2155ba0c3!8m2!3d48.1515857!4d17.046766 

3) Areál MŠ Fullu – 1 pieskovisko 
https://www.google.sk/maps/place/Na%C5%A1e+jasli%C4%8Dky+Svetielko/@48.1549978,17
.0420098,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1smatersk%C3%A1+%C5%A1kola+Karlova+Ves!3m5!1s
0x0:0x4fdf5e70cc41e75!8m2!3d48.1537315!4d17.0513239!15sChxtYXRlcnNrw6EgxaFrb2xhI
EthcmxvdmEgVmVzkgEMa2luZGVyZ2FydGVu  



4) Verejné detské ihrisko Nad Lúčkami – 1 pieskovisko 
https://www.google.sk/maps/place/Ihrisko/@48.1559859,17.0446789,16.25z/data=!4m9!1m2!
2m1!1zZGV0c2vDqSBpaHJpc2tvIE5hZCBMw7rEjWthbWkg!3m5!1s0x476c8b08e4b617f9:0xd
63df21a14ba5453!8m2!3d48.1579671!4d17.0475904!15sCh1kZXRza8OpIGlocmlza28gTmFkI
EzDusSNa2FtaZIBCnBsYXlncm91bmQ 

5) Verejné detské ihrisko Púpavova – 1 pieskovisko 
https://www.google.sk/maps/place/Ihrisko+P%C3%BApavov%C3%A1/@48.1645963,17.0445
153,16z/data=!4m9!1m2!2m1!1zZGV0c2vDqSBpaHJpc2tvIGJsw616a28gUMO6cGF2b3bDoS
wgS2FybG92YSBWZXM!3m5!1s0x476c8b5f33ea5f3b:0xa5ece6bb2a9eb005!8m2!3d48.1645
963!4d17.0488927!15sCi9kZXRza8OpIGlocmlza28gYmzDrXprbyBQw7pwYXZvdsOhLCBLYX
Jsb3ZhIFZlc5IBCnBsYXlncm91bmQ 

Pôjde o napínacie plachty trojuholníkového alebo obdĺžnikového tvaru, závislosti od tvaru pieskoviska.  

Plachty musia byť vyrobené z odolného materiálu (napríklad z tkaného polyetylénu HDPE-High-Density 
PolyEthylen), o hrúbke minimálne 185 g/m2, tak aby  poskytovali minimálne 95% ochranu pred UV 
žiarením. Látka musí byť hrubo tkaná, mierne dierkovaná, prepúšťajúca vodu. Plachta musí byť 
stálofarebná, biela, odolná voči poveternostným vplyvom a určená na trvalé umiestnenie vonku 
celosezónne (marec-september).  

Pri inštalácii musia byť plachty upevnené na osobitne stojace stĺpy z nehrdzavejúcej ocele, na ktoré sa 
plachty napnú. Musí byť použitý originálny kotviaci materiál z nehrdzavejúcej ocele.  Nesmú byť použité 
žiadne iné záchytné body (stromy, stĺpy verejného osvetlenia, hracie prvky a pod.). Stĺpy musia byť 
uchytené v pevnom betónovom lôžku v zemi, nie vo vnútri pieskoviska. 

Inštalácia musí prihliadať na svetové strany a na pohyb slnka po svojej dráhe tak, aby poskytovali čo 
najefektívnejšiu a najdlhšiu ochranu pred slnečným žiarením nad detským ihriskom/pieskoviskom. 

Plachty budú v zimných mesiacoch zložené a skladované v skladových priestoroch miestneho úradu. 
Preto musia plachty pri dodávke obsahovať aj svoje obaly na uskladnenie. 

Pri inštalácii plachiet na verejných priestranstvách si musí dodávateľ zabezpečiť na vlastné náklady 
prístup ku elektrickému napájaniu a vode. Pri inštalácii v areáloch materských škôl bude k dispozícii 
prístup k vode. 

Súčasťou zákazky je inštalácia a sprevádzkovanie na mieste, odovzdanie ich technickej a údržbovej 
dokumentácie a základný servis počas trvania záručnej doby (2 roky  od dátumu prebratia).  

Vzhľadom k umiestneniu a prevádzkovému režimu detských ihrísk, je potrebné, aby boli navrhnuté tak, 
aby dokázali v rozumnej miere odolávať bežným vplyvom okolitého prostredia (teplotné cykly, dážď, 
vietor, slnečné žiarenie) ako aj s vplyvom spojeným s prevádzkou detského ihriska.  

Inštalácia plachiet musí byť navrhnuté tak, aby bola zaistená bezpečnosť detí a nebránila pravidelnej 
údržbe pieskovísk.  

Podmienkou účasti vo výzve na predkladanie ponúk je povinná obhliadka, zameranie pieskovísk, 
dohoda na umiestnení a tvare plachiet za účasti zástupcov vyhlasovateľa výzvy. 

Kontaktné osoby: 

- Martina Maderová, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, +420 2707 11 143, 0940 634 142, 
e-mail martina.maderova@karlovaves.sk  

- Lenka Nemcová, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, +420 2707 11 144, 0940 634 108, 
e-mail lenka.nemcova@karlovaves.sk  

Návrh kritérií hodnotenia ponúk:   

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za  poskytnutie  služby vyjadrená v EUR s DPH, 
resp.  v EUR  bez DPH (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 



Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a musí v ponuke predložiť: 
  čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 3 
  Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom 
obchodného registra alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybností je 
uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok 
dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.  
 

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

- Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. zákona o verejnom obstarávaní :  

   Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať predložením minimálne troch referencií  
k úspešne zrealizovanej zákazke v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet 
zákazky za predchádzajúce 3 roky, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činností  v súhrnnej hodnote vo výške predpokladanej hodnoty zákazky v EUR bez 
DPH.                                              

- Navrhovaný typ zmluvy: objednávka   
 

- Cenová ponuka musí: 
- byť predložená s DPH alebo bez DPH, v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH 
- byť uvedená vrátane ceny za dopravu a montáž. 
- Obsahovať náčrt navrhovaných plachiet – rozmerov a ich rozmiestnenia nad konkrétne 

pieskovisko. 

 
 


