
Výzva na predkladanie ponúk 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1) Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 

Názov verejného obstarávateľa:     Mestská časť Bratislava-Rusovce 

Sídlo:        Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

IČO:        00304611 

DIČ:        2020910870 

Kontaktná osoba pre VO:     Ing. Alexander Kitanovič 

tel. č. kontaktnej osoby:     0948 332 337 

e-mail kontaktnej osoby:      kitanovic@bratislava-rusovce.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/:  www.bratislava-rusovce.sk 

 

2) Názov zákazky:  

Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce 

 

3) Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): stavebné práce 

Spoločný slovník obstarávania: 45236110-4 – Stavebné práce na stavbe plôch pre 

športové ihriská 

 

4) Opis predmetu zákazky:  

Projekt „Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce" rieši revitalizáciu nevyužívanej plochy, 

ktorá je v dezolátnom stave po bývalých stavebninách pre voľnočasové aktivity širokej 

verejnosti. Riešené územie sa nachádza na západnej strane intravilánu mestskej časti 

Bratislava-Rusovce na Balkánskej ulici. Pozemok navrhovaný na revitalizáciu susedí s 

autobusovým otočiskom, s obslužnou komunikáciou, ktorá vedie k železničnej stanici a 

Kovácsovou ulicou s obytným charakterom. Okolitá urbanistická štruktúra pozostáva z 

izolovaných rodinných domov. 

 

Projekt rieši vybudovanie skateparku a workoutového ihriska na časti pozemku parc. č. 

1115/1 k. ú. Rusovce. Predmetný pozemok o výmere 738 m2 má mestská časť prenajatý 

od Železníc Slovenskej republiky. Výstavbou tohto ihriska sa zlepší športová vybavenosť 

nielen danej lokality, ale aj samotnej mestskej Bratislava-Rusovce. 

 

Skatepark a workout sú v súčasnosti veľkým lákadlom pre širokú verejnosť a zároveň 

vhodným doplnkom pre verejné priestranstvá. Priestor bude voľne prístupný pre všetkých, 

ktorí majú radi pohyb a cvičenie s vlastnou váhou na čerstvom vzduchu. Priestor bude 

slúžiť jazdcom na skateboardoch a korčuliach. Chceme, aby táto zóna bola miestom, kde 

sa budú stretávať deti a mládež so spoločnými záujmami a budú spoločne rozvíjať svoje 

fyzické schopnosti a urobia niečo pre svoje zdravie. Bude to miesto pre aktívny 

odpočinok, relax a zmysluplné využitie voľného času. 

 
Pred samotnou výstavbou skateparku a workoutu bude pozemok vyčistený (tieto práce 

nie sú súčasťou predmetu zákazky) a vyrovnaný. Skatepark je navrhnutý na ploche 600 



m2, je lichobežníkového tvaru s dvomi pôdorysnými otvormi v pojazdovej ploche pre 

výsadbu vegetácie a odvádzanie dažďovej vody. Skatepark ako športová plocha obsahuje 

prekážky pre skateboarding a športy podobného charakteru. Celá športová plocha je 

tvorená monolitickou železobetónovou doskou s armovaním pomocou Kari siete. 

Navrhnuté sú betónové prekážky s oceľovou hranou. Plocha skateparku je členená na 

rôzne výškové časti a tieto časti sú modelované do rôznych tvarov a objektov. Stavba 

skateparku bude začínať prípravou plochy, podkladných vrstiev a zhutňovaním podložia. 

Na takto pripravený základ sa rozprestrie podkladná vrstva zo štrkodrvy, všetko je 

priebežne zhutnené na požadované hodnoty. Nasleduje definovanie tvaru podľa 

špecificky tvarovaného debnenia, ktoré sa zhotoví priamo na mieste. Všetky významné 

požiadavky sa kladú na dôsledné a špecializované upravenie pojazdnej vrstvy, vhodné na 

športy príbuzné so skateboardingom, ako aj skateboardingom samotným. Betónová zmes 

je ukladaná do pripraveného debnenia. Povrch skateparku sa po uložení betónu hladí 

ručne a všetky povrchové úpravy sa robia výhradne za čerstva bez dodatočného brúsenia 

či leštenia. Vybrúsenie povrchovej vrstvy sa týka všetkých vodorovných konštrukcií, 

naklonených rovín ako aj konštrukcií s konvečným a konkávnym charakterom. Následne 

sa betón nechá "vyzrieť”. Kvalitná betónová zmes v spojení s takýmto spôsobom 

spracovania a ošetrenia, je zárukou dlhoročnej kvality skateparku s takmer žiadnou 

údržbou. Takýto skatepark tvorí najmenej hluku a svojím hladkým povrchom dokonale 

vyhovuje športom ako skateboarding a pod. 

 

Workoutového ihrisko je riešené na ploche 116,52 m2. Navrhnuté sú workoutové prvky na 

cvičenie s vlastnou váhou tela: workoutová zostava (zostava pozostávajúca z hrázd, 

bradiel, rebríka), balančné stĺpy, balančné piliere a trojhrazda s lavičkou. Ihrisko je určené 

pre mládež a dospelých od 15 rokov, pričom osoby mladšie ako 14 rokov musia byť v 

sprievode dospelých osôb. Súčasťou ihriska bude informačná tabuľa s vysvetlením 

cvičebných prvkov a na prvkoch (konštrukciách) budú umiestnené QR kódy pre prístup do 

aplikácie s ukážkami cvikov. Navrhnuté workoutové prvky vyžadujú minimálne nároky na 

údržbu, sú pevné, stabilné a odolné proti poveternostným vplyvom. Pred realizovaním 

základov je potrebné vykonať výkopové práce. Práce sa budú robiť buď strojovo alebo 

ručne. Stĺpy konštrukcie workoutového ihriska budú zalievané do betónového základu do 

vopred pripravených základových rýh. Základové konštrukcie budú z liateho betónu. 

Konštrukcia workoutového ihriska je tvorená z nosných vertikálnych oceľových stĺpov a 

pridružených bradiel a madiel. Oceľové prvky sú zo švových epoxidom vypaľovaných rúr, 

navzájom pospájaných špeciálne navrhnutou objímkou. Na vertikálne nosné stĺpy sú 

pripevnené ostatné prvky cvičebnej zostavy ako rebríky, lavice a pod. Ako dopadová 

plocha je navrhnutá liata EPDM podlaha. Dopadová plocha bude realizovaná na 

podkladové štrkové vrstvy rôznych frakcií, ktorá bude po obvode lemovaná obrubníkom 

uloženým v betónovom lôžku. 

 

Ostatná plocha pozemku bude upravená a zatrávnená, aby priestor obsahoval aj zelené 

prvky. 

 

Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 

5) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 105 000 EUR bez DPH 

 



 

6) Rozsah zákazky:  

V zmysle bodu 4 tejto výzvy, projektovej dokumentácie (príloha č. 1) a položkového 

rozpočtu ceny zmluvy (príloha č. 2). 

 

7) Termín realizácie zákazky:  

Do 30. 06. 2022. 

 

8) Stanovenie zmluvných podmienok: 

Verejný obstarávateľ podpíše s dodávateľom Zmluvu o dielo, ktorá je prílohou č. 4 tejto 

výzvy. 

 

9) Podmienky účasti uchádzačov:  

9.1) Osobné postavenie uchádzača 

a) Uchádzač musí mať oprávnenie na realizáciu stavebných prác, ktoré sú 

predmetom obstarávania - splnenie podmienky overí verejný obstarávateľ vo 

verejne dostupných registroch. 

b) Uchádzač nemôže mať uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – splnenie podmienky preukáže 

úspešný uchádzač Čestným vyhlásením pred podpisom zmluvy. 

9.2) Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača 

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 

stavebných prác (príloha č. 3 tejto výzvy). Minimálna požiadavka: realizácia 

minimálne jednej stavebnej práce na stavbách rovnakého alebo podobného 

charakteru, za ktorú sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia skateparku v min. 

hodnote 50 000 EUR bez DPH. 

 

V prípade, ak uchádzač bude preukazovať technickú/odbornú spôsobilosť inou osobou, 

verejný obstarávateľ žiada od úspešného uchádzača preukázanie zmluvného vzťahu 

s takouto inou osobou, ktorej technickými/odbornými kapacitami preukazuje svoju 

odbornú spôsobilosť. Preukázaním zmluvného vzťahu sa rozumie predloženie 

písomnej zmluvy, z ktorej vyplýva záväzok inej osoby, že poskytne svoje 

technické/odborné kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu – zmluva musí byť 

obojstranná. 

 

10) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH, pričom:  

− cena predmetu zmluvy musí byť stanovená  zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v celkovej výške v EUR bez DPH, výška a sadzba DPH v EUR a celková cena v EUR 

s DPH, 

− cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou stavebných prác, 

− uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH, 

− pre určenie ceny je potrebné použiť prílohu č. 2 tejto výzvy. 

 

 



11) Obsah ponuky a spôsob jej predloženia: 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledujúce dokumenty: 

− vyplnený položkový rozpočet ceny zmluvy (príloha č. 2 tejto výzvy), 

− zoznam zrealizovaných stavebných prác (príloha č. 3 tejto výzvy), 

− podpísaný návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 4 tejto výzvy). 

 

Ponuka a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo 

českom jazyku, prípadne musí byť zabezpečený ich preklad do slovenského alebo 

českého jazyka. Predložené dokumenty, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy musia byť 

vyplnené, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené odtlačkom pečiatky. 

 

12) Lehota na predkladanie ponúk: 20. 10. 2021 do 10:00 hod. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 

nebude prihliadať. 

 

13) Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu kitanovic@bratislava-

rusovce.sk, v predmete e-mailu musí byť uvedené „Neotvárať – Voľnočasový priestor“. 

Ponuku možno doručiť aj osobne alebo poštou do podateľne verejného obstarávateľa na 

adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy. Obálka musí byť uzavretá a viditeľne označená 

„Neotvárať – Voľnočasový priestor“.  

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia na predmetnú e-mailovú adresu, resp. do 

podateľne. 

 

14) Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa 20. 10. 2021 o 10:30 hod. Výsledok 

vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom oznámený prostredníctvom e-mailu. 

 

15) Lehota viazanosti ponuky:  

Do 31. 12. 2021. 

 

16) Náklady na ponuku:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

17) Podmienky zrušenia zadávania zákazky:  

Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ: 

− nebola predložená žiadna cenová ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil 

podmienky účasti alebo požiadavky na predmet obstarávania, 

− predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné možnosti verejného obstarávateľa, 

− zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zverejnená. 
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18) Doplňujúce informácie: 

− V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné 

aj doplniť, informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo doplnenie 

informácií uvedených v zadaní bude uchádzačom zaslané e-mailom. 

− Zadávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. 

− V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, zadávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, 

ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí. 

− Účasťou v súťaži uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na administratívnu 

kontrolu procesu verejného obstarávania. 

− Pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky. 

− Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú 

uchádzačom vrátené.  

 

19) Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy a 

spolufinancovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

 

Prílohy výzvy:  

1) Projektová dokumentácia 

2) Položkový rozpočet ceny zmluvy 

3) Zoznam zrealizovaných stavebných prác 

4) Návrh Zmluvy o dielo 

 

V Bratislave, dňa 12. 10. 2021 

 

Za správnosť:                       

 

Ing. Alexander Kitanovič  

zodpovedný zamestnanec  

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  

starostka 

 

 


