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ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA PREDLOŽNÝCH PONÚK 
 
 

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 zákazky: 

„Bezúdržbová kombinovaná hliníková hracia zostava s dvoma domčekmi, so 
schodíkmi, s dvoma šmykľavkami a s dopadovou plochou z EPDM“ 
 
 

3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, množstvo 
a pod.): 

 
Hracia zostava: bezúdržbová exteriérová hliníková hracia zostava s dvoma vežičkami so zastrešením 
a s dvoma šmykľavkami, prístup na zostavu cez schodíky - nie cez lezeckú stenu.  

 Materiál hliník s odolnou povrchovou úpravou, oceľové časti upravené odolnou povrcho-
vou úpravou,  v kombinácii s HDPE, PE. Potrebná dopadová plocha. Veková kategória 5 -12 rokov. 

 Popis produktu: Rozmery cca: 345cm výška x 560cm dĺžka x 350cm šírka. Certifikát EN 
1176. Prístup na zostavu po schodíkoch – nie po lezeckej stene. 

Dopadová plocha : liata bezpečnostná podlaha povrch EPDM, farebné prevedenie. 

 liata bezpečnostná podlaha povrch EPDM vo farebnom prevedení. 
 Rozmer cca 910 cm dĺžka a 700 cm šírka. Bezpečnosť a bezprašnosť 

Odkop 20cm, návoz  štrku frakcie 16-32, zhutnenie (výška 12cm), návoz štrku frakcie 4 - 8, zhutnenie 
(výška 5 cm), nivelácia, parkové obrubníky, EPDM liaty bezpečnostný povrch. Dopadové plochy sa 
realizujú podľa STN EN 1177.  

Hraciu zostavu i s dopadovou plochou požadujeme vo farebnej kombinácii - žltá, modrá, červená, ze-
lená, oranžová. Ukotvenie hracej zostavy požadujeme do betónu. 

Stavba detského ihriska bude prebiehať v blízkosti zatrávnenej plochy.   

Ďalšie podmienky:  
Hraciu zostavu požadujeme  s dopravou a s ukotvením do betónu, s odvozom a likvidáciou odpadu z 
výkopových prác - v zmysle platných predpisov. Zároveň požadujeme odstránenie starej drevenej zos-
tavy a gumených rohoží – vrátane odvozu a likvidácie odpadu. Zároveň žiadame o presun existujúcich 
hracích prvkov na uvedenej ploche – pružiniek, na iné miesto, podľa zadania objednávateľa. 

Hracia zostava musí byť v súlade s platnou STN a certifikovaná. Bude osadená v nespevnenej ploche, 
na jednej z nich je potrebné odstrániť existujúce prvky. 
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Požadujeme označenie hracej zostavy piktogramom, s odporúčanou vekovou kategóriou. K hracej zos-
tave požadujeme doložiť užívateľskú príručku, katalógové listy, certifikáty a vyhlásenie o zhode. 

Súčasťou cenovej ponuky malo byť zobrazenie (obrázok) ponúkanej hracej zostavy vo farbe, s cca 
rozmermi a uvedením materiálu, z ktorého je vyrobená. Spoločnosť Fun time neposlala obrázok zosta-
vy ani materiálové zloženie a tak bola dopýtaná dodatočne o doplnenie informácií.  

Záruka na materiál a práce pre EDPM povrch je požadovaná 10 rokov. Záruka na hracie prvky je po-
žadovaná 7 rokov. 

 
1.   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 20 670,-  

 
2.   Zoznam oslovených subjektov: 

 

P.č. Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ 
(obchodné meno, adresa sídla resp. miesto podnikania, IČO) Kontaktná osoba/e-mail 

Spôsob 
a dátum 
oslovenia 

1. OCTAGO CORPORATION j.s.a., IČO: 51010003, Hlboká 
3023/31, Piešťany 

malast@octago.sk e-mail 
2.9.2019 

2. FUN TIME s.r.o., IČO: 44539622, Nobelova 18A, 831 02 
Bratislava 

info@podsahrat.sk e-mail 
2.9.2019 

3. Crew, s.r.o., IČO: 44506457, Miletičova 27, 821 09 Bratislava info@dreveneihrisko.sk e-mail 
2.9.2019 

4. XPerformance s.r.o, IČO: 50035819, Ivánska cesta 10, 821 04 
Bratislava 

tibor@xpe.sk e-mail 
2.9.2019 

5. Zahrajme sa s.r.o., Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov, IČO 
50409743 

info@zahrajmesa.sk e-mail 
2.94.2019 

6. KUPAS TRADE s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 
51415623 

kupas@kupas.sk e-mail 
2.9.2019 

 
 

6.  Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk: 
 

P.č. 
Uchádzač  

 (obchodné meno, adresa sídla resp. miesto podnikania, 
IČO) 

Dátum 
doručenia 

ponuky 
cena EUR bez 

DPH 

 
cena EUR 

s DPH 
    

poradie 

1. AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 
Martin, IČO 45982007 

6.9.2019 14 631,- 17 557,20 - 

2. APIS SK s.r.o., Probstnerova cesta 10/672, 
054 01 Levoča, IČO 47122269 

6.9.2019 17 805,- 21 366,- 3. 

3. FUN TIME s.r.o, Nobelova 18A, 831 02 
Bratislava, ., IČO: 44539622 

2.9.2019 17 700,- 21 240,- 2. 

4. Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 
01 Bytča, IČO 46186123 

9.9.2019 17 458,- 20 949,60 1. 

5. M Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 
21 Svätý Jur, ICO: 47065125 

9.9.2019 18 593,13 22 311,75 4. 

6. OCTAGO CORPORATION j.s.a., IČO: 
51010003, Hlboká 3023/31, Piešťany 

9.9.2019 22 280,- 26 736,- 5. 
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7.  Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na predkladanie ponúk (ak je to relevantné): 
 
Kontrola požadovaných dokladov bola vykonaná iba u úspešného uchádzača.  

 
8.    Identifikácia úspešného uchádzača : (uviesť obchodný názov, sídlo) 
 
Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, IČO 46186123 
 
9.    Zdôvodnenie výberu uchádzača: najnižšia cena, splnil podmienku materiálového zloženia hracej 
zostavy – hliníková konštrukcia.  
Spoločnosť AGGER s.r.o. nesplnila podmienku materiálu konštrukcie, uchádzač ponúkol hraciu 
zostavu z ocele a preto jeho cenová ponuka nebola braná do úvahy.  
 
 
10.  Spôsob vzniku záväzku:     objednávka  

 
 
Konflikt záujmov: 
Svojim podpisom vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov vo vzťahu   
k uchádzačom, ktorí predložili ponuku v rámci verejného obstarávania realizovaného postupom  podľa 
§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  
 
 
 
V Bratislave, dňa 10.9.2019  
 
 
Viera Kaštílová Tonková 
……............................................……............                  
meno a podpis zamestnanca zodpovedného za prieskum trhu                             
 
 
 
 
Súhlasím s realizáciou zákazky a výberom uchádzača: 
 
 
 
...........................……….............................… 
starostka mestskej časti Dana Čahojová 


