
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Príklad: 

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo:   Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta 

IČO:   00 603 201 

DIČ:   2020936643 

Tel.:   02/68288930(referát verejného obstarávania)    

e-mail:   zdenka.bothova@petrzalka.sk, tomas.cajda@petrzalka.sk 

webové sídlo:   www.petrzalka.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://www.petrzalka.sk/verejne-obstaravanie/ 

 

3. Názov predmetu zákazky a CPV: 
 „Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska 50, 

MČ Petržalka“ 

CPV: 

45236119-7 Opravárenské práce na športových ihriskách 

45212290-5 Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areále ZŠ Holíčska 50 v Bratislave – Petržalke. Používaním 

ihriska došlo k jeho poškodeniu. Pri rekonštrukcii budú vymenené poškodené komponenty ihriska 

a doplnené chýbajúce. Ide hlavne o časti mantinelov, bránu a siete. Taktiež bude rekultivovaný 

umelý trávnik. 

V mantineloch ihriska chýbajú profily – spodný pre sieť aj vrchný pre mantinel a taktiež pre 

madlá. Výplňové dosky – polyplank – sú na mnohých miestach poškodené alebo úplne chýbajú. 

Taktiež chýbajúcimi spodnými a vrchnými profilmi došlo k ich poškodeniu pôsobením tepla. 

Poškodené sú kryty na stĺpikoch aj niektoré stĺpiky. Na strane pri vstupe do areálu ihriska chýba 

celá konštrukcia brány. Siete chýbajú v bránach a tiež záchytné siete na kratších stranách ihriska 

pri bránach. 

TECHNICKÉ RIEŠENIE  
Počas opravy multifunkčného ihriska budú doplnené chýbajúce komponenty mantinelov ihriska a 
budú vymenené poškodené časti. Meniť a dopĺňať sa budú stĺpiky, spodné aj vrchné profily a 
madlá a tiež sa budú meniť a dopĺňať výplňové dosky – polyplank. Na stĺpikoch budú vymenené 
vrchné krytky, budú vymenené alebo doplnené úchyty na siete. Je potrebné doplniť jednu bránu. 
Treba je doplniť všetky chýbajúce súčasti ako sú matice, skrutky, lanká na uchytenie sietí, zámky 
na madlá a pod.  
Povrch ihriska bude ošetrený strojovo, budú odstránená špina, lístie, mach a iný porast. Následne 
bude pozametaný rotačnou kefou, vysatý a bude prečistená povrchová vrstva výplňového 
materiálu a následne bude hĺbkovo vyčistený pomocou rotačných kief.  
Na trhu je ponúkaných viac typov multifunkčných ihrísk. Upozorňujeme na odlišnosti v 
konštrukcii, profiloch stĺpikov a líšt, kotvenia a podobne. Z dôvodu bezpečnej funkcie je potrebné 
pri oprave dodržať typové a materiálovo zhodné komponenty s pôvodnou stavbou ihriska. V 
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prípade zakomponovania netypových produktov je tu riziko rôznych úprav, prispôsobovanie a 
ďalšie úpravy, ktoré môžu mať vplyv na budúce bezpečné prevádzkovanie ihriska a jeho životnosť. 
 
Podrobný opis ako aj technické parametre sú uvedené v prílohách tejto výzvy na predkladanie 
ponúk(titulný list, zoznam príloh, technická správa, pôdorys, rezy, výkaz výmer). 
 

V prípade, že sa niekde v podkladoch nachádza odkaz na konkrétneho výrobcu, 

výrobný patent, postup alebo značku, verejný obstarávateľ pripúšťa dodanie 

ekvivalentného výrobku za podmienky dodržania uvedených parametrov 

a kompatibility komponentov. 

 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
25 928,10 

 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR s DPH 

 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 

Termín začatia prác:  do   5 pracovných dní od odovzdania staveniska, najneskôr do 10 dní 

po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.  

Termín ukončenia: do 20. marca 2020. 

 

8. Podmienky účasti: 
- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary 

uvedené v predmete tohto verejného obstarávania(napr. výpis z OR SR, živnostenského 

registra a pod.) 

- čestné vyhlásenie podľa § 32. ods.1 písm. f) 

- podpísaný návrh zmluvy o dielo 

- predloženie vzoriek č. 1 – stĺpik Al mantinelu, č. 2 - Madlo Al na mantinelu, č. 3 - 

Polyplank šedý, výplň mantinelu, ktorých špecifikácia a parametre sú uvedené v prílohe 

„Technická správa“ v tabuľke. Vzorky sa budú pri hodnotení ponúk posudzovať 

a fotografovať a po vyhodnotení ponúk budú uchádzačom vrátené. Predloženie vzoriek 

požadujeme z dôvodu posúdenia zhody alebo kompatibility pre použitie na konštrukcii 

jestvujúceho ihriska na Holíčskej v Petržalke, ktorého oprava je predmetom zákazky. 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
- práce musia byť realizované v súlade s platnými STN a podľa predloženej projektovej 

dokumentácie 

 
 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
07.01.2020 12:00 Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke označenej 

heslom súťaže „Ihrisko Holíčska“ do podateľne verejného obstarávateľa na adresu Mestská 

časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v pracovných dňoch v čase: 

Pondelok od 8:00 hod. do 17:00 hod,  
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Utorok od 8:00 hod. do 14:00 hod, 

Streda od 8:00 hod. do 16:30 hod, 

Štvrtok do 8:00 hod. do 14:00 hod, 

Piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

 

 

 
11. Termín otvárania ponúk: 
07.01.2020 13:00  
 
 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 Výkaz výmer-Holicska 

 Zmluva o dielo - návrh 

 Projektová dokumentácia(titulný list, zoznam príloh, technická správa, pôdorys, rezy) 

 


