
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY  
 

Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

1.Identifika čné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mestská časť Bratislava - Vajnory 
Sídlo:     Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Mrva- starosta 
IČO:     00304565  
DIČ:     2020879223  
Kontaktná osoba : Hana Mateičková 
Telefón:  0903 266 117 
Email :   mateickova@torvo.sk 
Webové sídlo :  www.vajnory.sk 
  
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude 
prebiehať  elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie mateickova@torvo.sk, 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL): www.vajnory.sk 

3. Názov predmetu zákazky: Workoutové ihrisko Vajnory  

4. Hlavný kód CPV: 45.00.00.00-7  ; 90.52.43.00-9 

5. Druh zákazky: tovary,  stavebné práce 

6. Opis zákazky :  

Požiadavky na stavbu Workoutového  Ihriska Vajnory: 
 
6.1   3x    Hrazda vo výške nad 2000 mm  o minimálnej šírke 1400 mm 
6.2   2x    Hrazda vo výške nad 2000 mm  o minimálnej šírke 1600 mm 
6.3   1x    Hrazda vo výške nad 2000 mm  o minimálnej šírke 1100 mm 
6.4   1x    Freestylová hrazda vo výške nad 2200 mm  o minimálnej šírke 1600 mm 
6.5   1x  Pred vysunutá designová hrazda mimo osy stojných nôh o minimálnej dĺžke 1600 
mm   v minimálnej výške 2100 mm   
6.6   4x    Madlo pre trénovanie bočnej vlajky (rôzne výšky) 
6.7   1x    Držiak na kruhy mimo osy nôh – minimálne 3000 mm nad zemou 
6.8    1x   Multibar (hrazda so štyrmi zalomenými úchytkami vhodná na úzke aj širšie príťahy) 
v minimálnej výške 2250 mm 
6.9    1x    Rebrík vodorovný vo výške nad 2300 mm o minimálnej dĺžke 3000 mm 
6.10  1x    Hrazda lomená dlhá o minimálnej dĺžke 3000 mm (negatívna chrbtová) zložená z 
dvoch častí 
6.11  1x    Rebriny zvislé o výške cca 2450 mm o minimálnej šírke hrázd 1100 mm 
6.12  1x    Stanovište pre olympijskú os pre drepy, rozmer podľa olympijských štandardov 
6.13  1x    Držiak na boxovací mech 



6.14  1x   Abdominal Double Bench (dvojitá funkčná šikmá lavica s dvomi uhlami sklonu pre 
cvičenie brušných svalov) 
6.15  1  pár Step up (stupienky pre výskoky v rôznych výškach) 
6.16  1x   Dip Bench Cut (funkčná vodorovná lavica so štyrmi mini bradlami) 
6.17  1x   Šesť bradiel vo výške 1500 mm a 1200 mm  o dĺžke minimálne 2000 mm 
6.18  2x   Hrazda vo výške od 300 mm do 500 mm o minimálnej šírke 1400 mm 
 
Povrchová úprava pozink plus komaxit – farebné kombinácie podľa  palety RAL podľa 
priloženého vizuálu. 
Dodávateľ musí byť plne atestovaný (certifikovaný) a spôsobilý pre výstavbu verejných street 
workoutových ihrísk a dodané náradie podľa špecifikácie a vizualizácie musí mať taktiež atest 
pre verejné street workoutové ihriská. 
 
Podporné nohy musia byť vyrobené z joklu 100x100 mm v minimálnom profile 4 mm a 
nesmú obsahovať otvory naviac, ani v prípade zaslepenia plastovými záslepkami. 
Sila materiálu trubiek použitých na hrazdy musí byť v minimálnom profile 3,3mm. 
K spojeniu stojných nôh a hrázd musia byť použité pevnostné skrutky, tak aby pri uvoľnení 
neprišlo k pretočeniu hrázd. 
Uzatvorenie stojných nôh z vrchnej strany musí byť prevedené „napevno“ (napríklad 
zavarením materiálu) nie iba  zazátkovaním plastovou krytkou a podobne. 
Kotvenie konštrukcií musí byť do betónovej dosky.  Spojenie podporných nôh a betónu bude 
riešené viacerými závitovými tyčami spolu s chemickou kotvou.  
 
Dopadová plocha:  
Bezpečnostná dopadová plocha na ploche 140 m2 z gumeného monolitického dvojvrstvového 
povrchu tvorená  zmesou  recyklovanej čiernej SBR gumy a PUR spojiva (liaty tartan) 
v hrúbke spolu 5 cm. 
 
Podkladová vrstva: 
Na ploche 140 m2 je potrebné odstrániť trávnatý povrch do hrúbky 20 cm  a nahradiť ju 15 
cm betónovou doskou orámovanou po obvode záhradnými obrubníkmi. 
 
Celý park  musí byť demontovateľný za použitia príslušného špeciálneho náradia.  
 

V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti týchto súťažných 
podkladov  môže uchádzač uviesť a naceniť aj jeho ekvivalent, ktorý bude mať parametre 
minimálne rovnaké, alebo vyššie, než uvedené typy. 
 
Fotodokumentácia požadovaných prvkov  + detail ukončenia betónovej dosky tvoria prílohy 
Výzvy. 
 

7.  Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť: Uchádzač 

musí predložiť ponuku na celú zákazku 

8.  Spôsob tvorby ceny : Uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v Eurách, 
predložená cena bez DPH, DPH a cena s DPH. 
Uchádzač predloží cenovú ponuku v zložení :  
cena za jednotlivé prvky v zmysle bodov 6.1 – 6.18;   
cena za montáž jednotlivých prvkov;  



cena za dopravu jednotlivých prvkov 
cena za podkladovú  vrstvu  s obrubníkmi ;   
cena za dopadovú plochu 
 
Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela. 
 

9.  Predpokladaná hodnota zákazky: do 29 000 € bez DPH 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celého  predmetu zákazky v €  s DPH 

podľa bodu 6. Výzvy 

11. Podmienky týkajúce sa zmluvy : Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na   
realizáciu prác a dodanie tovarov : Workoutové ihrisko Vajnory .  
Predmet zákazky sa bude realizovať až po pridelení finančných prostriedkov z Programu : 
Podpora a rozvoj športu 2018. 
 

12. Dĺžka trvania zákazky:  Dodacia lehota do 5 týždňov od podpisu zmluvy. Práce sa budú 

realizovať v mesiacoch júl/ august 2018. 

13. Podmienky účasti: 

a) Doklad o oprávnení dodávať práce v podobe výpisu z obchodného registra alebo 
živnostenského listu. Dokument môže byť úradne neoverená kópia. Originál dokumentu 
bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača. 
b) Čestné prehlásenie, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  
c) Čestné prehlásenie, že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  
d) Čestné prehlásenie, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v 
reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  

 

14. Použitie elektronickej aukcie:  nie 

15. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) Dňa  19.6.2018  do 12:00  hod. 
b) Doručenie na adrese uvedenej v bode 1.  tejto výzvy alebo osobne na tej istej 

adrese,  do podateľne , je umožnená aj elektronická forma predloženie ponuky. 
Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač označí ako „originál“, 
v uzatvorenej obálke označenej s názvom akcie: „Workoutové ihrisko Vajnory“ 
- NEOTVÁRAŤ. 

c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom / českom jazyku. 
d) Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ 

požadovať len od úspešného uchádzača 
 

16. Termín otvárania ponúk: 19.6.2018 o 13:00 hod. bez možnosti účasti uchádzačov. 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.7.2018 



18. Náležitosti ponuky  ich úprava  a podpisovanie: 
Ponuka predložená  uchádzačom  musí obsahovať: 

• Identifika čné údaje uchádzača 
• Návrh na plnenie  kritéria  na vyhodnotenie ponúk :  

Kritérium – najnižšia cena  s DPH 
• Doklady podľa bodu 13 
• Doklady a nákresy požadovaných herných prvkov  
• Certifikát  pre  dodané náradie podľa špecifikácie a vizualizácie;  
• Certifikát pre výstavbu verejných street workoutových ihrísk 

 
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  musí  byť opatrený  podpisom 
štatutárneho zástupcu uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musia byť podpísané  
štatutárnym zástupcom každého člena skupiny.  

 
19. Podmienky financovania predmetu zákazky:  
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu Podpora a rozvoj športu 2018 
so spolufinancovaním Mestskej časti Bratislava – Vajnory. 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného  platobného styku v  lehote 
splatnosti 30 dní od  doručenia faktúry  objednávateľovi.  Obstarávateľ neposkytuje 
preddavok. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie 
predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených 
dokumentoch. 
 
 

Zamestnanec zodpovedný za vykonanie prieskumu trhu: 

Ing. Mário Schwab, poradca starostu 

 (meno, priezvisko,  funkcia a podpis): 
 

 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v zmysle ZVO: 
 
Hana Mateičková. 
(meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie v zmysle ZVO)  
 
 
Bratislava   28.5.2018 
 


