
Výzva na ponuky - osadenie detských herných prvkov 
do parku 
 

Vybavuje: Ing. Tatiana Rattayová 
V Bratislave 22.4.2015 

osadenie detských herných prvkov do parku  R. Slobodu (križovatka ulíc Prímoravská a 
Slovinec) -   prieskum trhu – výzva 

V záujme získania prehľadu o cenách zariadení detských ihrísk Vás Mestská časť Bratislava 

Devínska Nová Ves vyzýva na predloženie ponuky na dodanie a osadenie herných prvkov do 

parku R. Slobodu. Prieskum trhu vykonávame výlučne pre potreby mestskej časti, slúži pre výber 

najvhodnejšieho zhotoviteľa uvedeného predmetu. Údaje uvedené v predložených ponukách 

nebudú poskytnuté tretím osobám. 

V prípade, že akceptujete našu výzvu, spracujte Vašu odpoveď podľa požiadaviek uvedených v 

tejto výzve. 

 

Predmet obstarávania: dodávka a montáž herných prvkov do parku R. Slobodu 

 Obhliadka miesta obstarávania je nutná, nakoľko návrh prvkov musí zohľadniť priestorové 

možnosti uvedenej plochy.  Ohliadku je možné dohodnúť s Ing. Rattayovou 02/60201437, Ing. 

Štrokendlovou  (02/60201403) 

Požiadavky na spracovanie ponuky – obsah ponuky: 

• návrh hracích prvkov v rozsahu: 

 3 ks pružinových hojdačiek, 1 ks šmykľavka umiestnená vo svahu, 1 ks hojdačka – hniezdo, 2 ks 

exteriérových fitness prvkov 

• cena zariadení vr. montáže – osadenia v teréne musí byť stanovená  bez DPH, samostatne 

DPH, cena celkom  vrátane DPH za celú dodávku kompletne, vrátane dopadových plôch, ak sú 

potrebné 

• cena musí zahŕňať všetky náklady zhotoviteľa spojené s dodaním predmetu obstarávania 

• žiadame od úspešného uchádzača  priložiť certifikát výrobkov, návod na obsluhu, príp. 

prevádzkový poriadok alebo iné usmernenie spojené s prevádzkou zariadení 

• uveďte dodacie lehoty, požadujeme zrealizovať najneskôr do 31.7.2015 

 Ponuku spracovanú v zmysle našich požiadaviek doručte  do 15.5.2015 do 10.00 hod. v 

zalepenej obálke označenej adresou odosielateľa a heslom Prieskum „hracie prvky  - Park R. 

Slobodu“ – neotvárať  na adresu:  Miestny úrad Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 

Bratislava. 

Predpokladané náklady na hracie prvky : 4 000 € vrátane DPH   

 

Telefón                              Fax            Bankové spojenie        IČO 

02/60201437            02/60201400        624-042/0200            00603392 

E-mail                                                               Internet 

tatiana.rattayova@mudnv.sk                        www.devinskanovaves.sk 

 

Ponuky sa budú hodnotiť podľa vhodnosti navrhnutých zariadení a ich primeranej ceny. 

Vyhradzujeme si právo v prípade, že nám nebude vyhovovať ani jedna ponuka, prípadne ponuky 

prekročia finančné možnosti MČ DNV,   nevybrať ani jednu ponuku ako i právo vybrať prvky od 

rôznych dodávateľov, prípadne vybrať len obmedzený počet prvkov. Lehotu viazanosti ponúk 

stanovujeme do 31.6. 2015. 

Zmluva s úspešným uchádzačom bude zverejnená na webovom sídle obstarávateľa v zmysle 

zákona 546/2011 Z.z., uchádzač, ktorý predloží ponuku zároveň dáva súhlas so zverejnením 

zmluvy. 

 

S pozdravom 



 

                                       Milan Jambor 

                                    starosta MČ DNV 


