
V Ý Z V A  
na predloženie ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru 

„Workout ihrisko – ZŠ s MŠ Za kasárňou“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov organizácie: ZŠ s MŠ Za kasárňou

Sídlo organizácie: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO: 31768989
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: PaedDr. Monika Hulenová

Telefón: +421 2 4425 0803/0910 127 160
E-mail: riaditel@zakasarnou.sk

2. Predmet zákazky – opis : Predmetom zákazky je dodanie a montáž workoutovej konštrukcie a príslušnej 
dopadovej plochy – liatej gumenej podlahy. 
Podmienky realizácie:

 kompletné antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie,
 kovové stĺpy s hrúbkou steny min. 4mm,
 prvky sú spojené pomocou spojovacieho materiálu, nie pevným zvarom,
 žiadne drevené časti konštrukcie,
 TÜV Certifikát ihriska podľa normy STN EN 16630:2015,
 pevné ukotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky/platňu, 
 komaxitová povrchová úprava konštrukcie,
 na konštrukcii sú umiestnené QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov 
 liata gumená podlaha spĺňa bezpečnostné požiadavky na kritickú výšku pádu 2,1m
 liata gumená podlaha bude realizovaná ručne v dvoch fázach – 1. SBR vrstva, 2. EPDM vrstva

Stručný opis zostavy:
 rúčkovací rebrík horizontálny
 trojica bradiel na stĺpoch
 rebrík vertikálny
 dvojica dlhých hrázd
 1ks informačná tabuľa

3. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

4. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania :
Financovanie predmetu zákazky bude z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, ZŠ s MŠ Za 
kasárňou. Financovanie bude prebiehať na základe faktúr.

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Areál ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava.

 

6. Možnosť predloženia cenovej ponuky: Zákazku je potrebné brať ako celok.

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 30.08.2019

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 17.06.2019 do 14,00 hod.
Ponuku zasielajte elektronicky na e-mail: riaditel@zakasarnou.sk

ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31768989, Tel: +421 2 4425 0803 



9. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
-  identifikačné  údaje  uchádzača –  obchodný  názov,  adresa  sídla  uchádzača,  meno,  priezvisko  a funkcia

štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne čísla a e-mailová adresa – príloha č.1
- návrh na plnenie kritérií – príloha č.2
- kópia oprávnenia na podnikanie, výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra 
- návrh zmluvy o dielo – návrh ZoD bude požadovaný len od úspešného uchádzača

10. Kritérium na hodnotenie ponúk :
- najnižšia cena pri dodržaní predmetu zákazky

2. Ďalšie informácie :

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy a zároveň si
vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať 
finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore 
s požiadavkami verejného obstarávateľa.

V Bratislave, dňa 10.6.2019

ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31768989, Tel: +421 2 4425 0803 


