
   

Základná škola s MŠ Za kasárňou 2 
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava 

 

 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

na zákazku s nízkou hodnotou 
 

 
na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na: 

 

Doplnenie herných prvkov a informačných tabúľ do areálu školy 
 

 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Základná škola s MŠ Za kasárňou 2  

Sídlo:   Za kasárňou 2 
PSČ :   831 03 Bratislava 

Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 31768989 

Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Hulenová 
Telefón: +421 2 44250803 

e-mail : riaditel@zakasarnou.sk 
 

2) Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo. 
 

3) Miesto a termín dodania: 
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2 
Za kasárňou 2 

831 03 Bratislava 
August  2021 

 
4) Predmet zákazky: 

Predmetom zadania je doplnenie herných prvkov a informačných tabúľ do 

areálu školy. 

Predmet zákazky sa nachádza v objekte ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 

2, 831 03 Bratislava.  

 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 
Špecifikácia jednotlivých položiek slúžiaca ako podklad pre cenovú 

ponuku: 

1. Šplhacia zostava 

Popis:1x konštrukcia – kovové stĺpy 

1x balančné lano 



Rozmer:  3,1x3m 

Nosnosť: min.600kg 

Výška voľného pádu: 1m 

Počet užívateľov: 3 

Veková kategória: 3+ 

Dopadová plocha: podľa normy ČSN EN 1177:2018 

V súlade s normou: ČSN EN 1176-1 ed.2:2018 

 

Materiál 

Kovové časti: konštrukčná oceľ 

Laná: polypropen s vnútorným oceľovým jadrom 

Spojovací mat.: pozinkovaný/nerezový 

Kotvenie: betónové základy 

Povrchová úprava: prášková vypaľovaná farba 

 

Technický popis: 

Nosná konštrukcia šplhacej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele, 

ktorá je proti korózii chránená povrchovou úpravou základnou vrstvou so 
zinkofosfátovými pigmentami a vrchným lakom (vypaľovaná farba). 

Konštrukcia je uložená do betónového podložia. Všetky ďalšie kovové 
prvky sú taktiež upravované povrchovou úpravou základnou vrstvou so 
zinkofosfátovými pigmentami a vrchným lakom (vypaľovaná 

farba).Plastové diely sú z HDPE. Lanové siete sú vyrobené z 16mm lana 
z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a sú spájané hliníkovými 

alebo plastovými spojmi. 

 

 

2. Šplhacia zostava 

Popis: 1x konštrukcia – kovové stĺpy 

1x balančný rebrík s lanom 



 Základní informácie 

Rozmer:  3,1x3m 

Nosnosť: min.100kg 

Výška voľného pádu: 1m 

Počet užívateľov: 2 

Veková kategória: 3+ 

Dopadová plocha: podľa normy ČSN EN 1177:2018 

V súlade s normou: ČSN EN 1176-1 ed.2:2018 
 

Materiál 

Kovové časti: konštrukčná oceľ 

Laná: polypropen s vnútorným oceľovým jadrom 

Spojovací mat.: pozinkovaný/nerezový 

Kotvenie: betónové základy 

Povrchová úprava: prášková vypaľovaná farba 

 

Technický popis: 

Nosná konštrukcia šplhacej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele, 
ktorá je proti korózii chránená povrchovou úpravou základnou vrstvou so 

zinkofosfátovými pigmentami a vrchným lakom (vypaľovaná farba). 
Konštrukcia je uložená do betónového podložia. Všetky ďalšie kovové 
prvky sú taktiež upravované povrchovou úpravou základnou vrstvou so 

zinkofosfátovými pigmentami a vrchným lakom (vypaľovaná farba). 
Lanové siete sú vyrobené z 16mm lana z polypropylénu s vnútorným 

oceľovým jadrom a sú spájané hliníkovými alebo plastovými spojmi. 

 

  

 

 

 



3. Šplhacia zostava 

Popis:1x drevená konštrukcia – hranoly 

1x kovový rebrík 

1x šplhacia sieť 

1x lezecká stena s úchytmi 

1x šplhacie lano 

 

Rozmer zariadenia:  4,75x0,3m 

Nosnosť: min.250kg 

Výška voľného pádu: 2m 

Max. počet užívateľov: 5 

Veková kategória: 3+ 

Dopadová plocha: podľa normy ČSN EN 1177:2018 

 

Materiál 

Drevené časti: drevené hranoly 

Laná a siete: polypropen s vnútorným oceľovým jadrom 

Lezecké úchyty: kremičitý piesok + epoxidovaná živica 

Spojovací mat.: pozinkovaný/nerezový 

Kotvenie: betónovaním, oceľové pätky 

Náter dreva: tenkovrstvá impregnačná lazúra 

Úprava kovu: antikorózny zinkofosfátový základ a prášková vypaľovaná 

farba 

 

Technický popis: 

Nosná konštrukcia šplhacej zostavy je vyrobená z drevených hranolov. 
Povrchová úprava spočíva v impregnácii a trojvrstvovej aplikácii 

vrchného lazúrovaného laku, spĺňajúceho podmienky normy EN 71/3 
(bezpečné pre detské hračky). Konštrukcia je do terénu ukotvená 

v oceľových pätkách uložených do betónového podložia. Kotvy sú 
pripevnené k hernému prvku pomocou skrutiek. Všetky kovové prvky sú 
upravované povrchovou úpravou základnou vrstvou so zinkofosfátovými 

pigmentami a vrchným lakom (vypaľovaná farba).  

 



 

 

 

4. Prehadzovadlo medveď 
 
Popis 

1x prehadzovacia hlava medveďa 
1x kovový stĺp 

 
Základné informácie 
Výška pádu: do 1m 

Certifikát podľa: ČSN EN 1176-1 
Veková kategória: 3+ 

 
Materiál 
Plasty: vysokokvalitný plastový materiál s UV stabilným filtrom 

Spojovací materiál: pozinkovaný/nerezový 
Kotvenie: betónovaním 

Farba kovu: pieskovanie + vypaľovaná prášková farba Komaxit 
 

 



5. Tabuľa na kreslenie 
 

Popis 
1x drevená konštrukcia – hranoly 
1x strieška 

1x vodeodolná preglejka 
 

Rozmery 
Po strechu 2000mm 
Po spodnú časť tabule: 775mm 

Veľkosť kresliacej plochy: 1450x900mm 
 

Základné informácie 
Veková kategória: 3+ 

Rozmer zariadenia: 1,5x0,4m 
V súlade s normou: ČSN EN 1176-1 ed.2:2018 
 

Materiál 
Drevené časti: drevené hranoly 

Plocha na kreslenie: HPL (vysokotlaký laminát) 
Spojovací materiál: pozinkovaný/nerezový 
Kotvenie: oceľové pätky 

Náter dreva: tenkovrstvá impregnačná lazúra 

Úprava kovu: antikorózny zinkofosfátový základ a prášková vypaľovaná 

farba 

 

Technický popis: 

Nosná konštrukcia kresliacej zostavy je vyrobená z drevených hranolov. 
Povrchová úprava spočíva v impregnácii a trojvrstvovej aplikácii 

vrchného lazúrovaného laku, spĺňajúceho podmienky normy EN 71/3 
(bezpečné pre detské hračky). Konštrukcia je do terénu ukotvená 
v oceľových pätkách uložených do betónového podložia. Kotvy sú 

pripevnené k hernému prvku pomocou skrutiek. Všetky kovové prvky sú 
upravované povrchovou úpravou základnou vrstvou so zinkofosfátovými 

pigmentami a vrchným lakom (vypaľovaná farba).  

 

 



6. Informačná tabuľa obojstranná – drevená 80x65cm 
 

Popis 
1x drevená konštrukcia – hranoly 
1x strieška 

1x vode odolná preglejka 
1x dvierka s výplňou PMMA 4 mm + zámok 

 
Rozmery 
Po strechu 2000mm 

Po spodnú časť tabule: 1065mm 
Veľkosť plochy: 805x610mm 

 
Materiál 

Drevené časti: v základe mimostredové smrekové hranoly 
Výplň: vode odolná preglejka, PMMA 4mm strany 
Spojovací materiál: pozinkovaný/nerezový 

Kotvenie: betónovaním, oceľové pätky 
Farba kovu: vypaľovaná prášková farba Komaxit 

Technický popis: 

Nosná konštrukcia zostavy je vyrobená z drevených hranolov. Povrchová 
úprava spočíva v impregnácii a trojvrstvovej aplikácii vrchného 

lazúrovaného laku, spĺňajúceho podmienky normy EN 71/3 (bezpečné pre 
detské hračky). Konštrukcia je do terénu ukotvená v oceľových pätkách 

uložených do betónového podložia. Kotvy sú pripevnené k prvku pomocou 
skrutiek. Všetky kovové prvky sú upravované povrchovou úpravou 
základnou vrstvou so zinkofosfátovými pigmentami a vrchným lakom 

(vypaľovaná farba).  

 

 

 
 

 
 
 



7. Dopadová plocha - zatrávňovač  

Zatrávňovač hr. 23mm pre pádovú výšku do 3m 

Rozmer 1 kus: 1mx1mx23mm 

 

Celkový počet zadávaných prvkov 

1.šplhacia zostava – 1x 

2.šplhacia zostava – 1x 

3.plhacia zostava – 1x 

4.prehadzovadlo medveď – 2x 

5.tabuľa na kreslenie – 2x 

6.Informačná tabuľa – 10x variant s dvierkami a zámkom 

    - 1x variant bez dvierok a zámku 

7. Dopadová plocha – zatrávňovač – 36m2 

 

Doprava, montáž vrátane výkopov otvorov, betonáže, osadenia a zmontovania 
zostáv a DPH musia byť zahrnuté v celkovej cene. Rovnako tak zarovnanie 
terénu, pokládka siete a pokládka zatrávňovača. 

 
5) Podmienky účasti - požadované doklady: 

Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu                            
z obchodného registra, živnostenského listu a odbornej spôsobilosti. 

  

6) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR  
bez DPH: do 14 000,00 € 

s DPH: do 16 800,00 €  
 

7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť 
 

8) Variantné riešenie: 
 Nie je možné. 
  

9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Do konca augusta 2021 

 
10) Obhliadka miesta dodanie predmetu zákazky: 

Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom 

dohodnutí v čase od 8:00 – 15:00 v pracovné dni. 

 

11) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
 Dňa 31.05.2021   do 12:00 hod. 
 Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy  

 riaditel@zakasarnou.sk, poštou alebo osobne  na adresu verejného 
obstarávateľa. Ponuky sa predkladajú v  slovenskom jazyku. Cenová ponuka 

bude obsahovať cenu v EUR  bez DPH aj s DPH.    
 

mailto:riaditel@zakasarnou.sk


12) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov 

obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu 
neposkytuje.  

 
13) Elektronická aukcia 

NIE 
 
14) Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena  v EUR s DPH. Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na 
základe vyhodnotenia bude vybraný uchádzač s najnižšou cenou pri 

splnených podmienkach. 
 

15) Ďalšie informácie: 
15.1. Vyhodnotenie  ponúk uskutoční trojčlenná komisia zložená 
z riaditeľky školy, zástupcu riaditeľa a školskej ekonómky. 

15.2 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 
ponuku prijíma. 

Objednávku vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý ponúkne 
najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH za celú zákazku. 
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto 

výzvy. 
 

16) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z 
nasledovných dôvodov:  

- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 

- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 

Príloha: 

Návrh na plnenie kritérií (posledná stránka tejto výzvy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

              Verejný obstarávateľ: 

 
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2 

Za kasárňou 2 
831 03 Bratislava 

 

Názov predmetu zákazky:   

Doplnenie herných prvkov a informačných tabúľ do areálu školy 

 
              

Obchodné meno :    

Ulica :    

Mesto :    

PSČ:   

Štát :    

Kraj :   

IČO :    

DIČ :    

Bankové spojenie :    

WWW :   

Meno kontaktnej osoby: 
  

Funkcia :   

Telefón :    

Mobilný telefón :    

E-mail :    

  
 Cena za zákazku spolu bez DPH v €: ..................................... 

Cena za zákazku spolu s DPH v €: ......................................... 

 
 

 
 

 
V...................................... dňa................... 
     

                                                    
 

 
                                                        ....................................................... 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

pečiatka 

http://www.baslerhofmann.sk/
mailto:eva.savelova@baslerhofmann.sk

