
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

Dodanie a osadenie nových hracích prvkov a  

demontáž a odvoz nevyhovujúcich hracích prvkov 
 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
 

    Názov: Materská škola 

    Sídlo: Prešovská 28 

    PSČ: 821 08  

    Mesto/obec: Bratislava  

    Štát: Slovenská republika  

    IČO: 317 86 987 

    DIČ: 

 
    Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Brodzianska  
    e-mail: riaditelka.mspresovska@gmail.com 

 
2. Názov predmetu zákazky:  

 
„Dodanie a osadenie nových hracích prvkov a demontáž a odvoz nevyhovujúcich 

hracích prvkov“ 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
 
37535200-9 Zariadenia ihrísk  
37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky 
37535240-1 Ihriskové šmýkačky 
37535230-8 Ihriskové kolotoče  
37535240-1 Ihriskové preliezačkové lavičky 
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 
 
 

4. Opis predmetu zákazky  
 

Predmetom zákazky je nákup a osadenie hracích prvkov v súlade s normou STN 
EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 16630 a demontáž a odvoz nevyhovujúcich 
existujúcich hracích prvkov v areáli Materskej školy Prešovská 28, 821 08 
Bratislava. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na dodané detské hracie prvky bola poskytnutá 
záruka 24 mesiacov. 
 



Predmetom zákazky sú nasledovné hracie prvky: 
 

1. Kolotoč s vnútorným sedením s priemerom 1600 mm – Počet 2 ks 

Použitý materiál: 
Všetky oceľové časti - Oceľová konštrukcia upravená pieskovaním, pozinkovaním a 
komaxitom. 
Sedadlo: UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm. 
Podlaha: protišmykový hliník 
Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 

 
           Certifikácia:  
           Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176  
           Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 

 
Rozmery prvku: priemer: 1600 mm, výška: 840 mm 
 
Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie 
verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby 
boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny. 

 

 

2. Prevažovadlo umožňujúce hojdanie pre 2 deti naraz s rozmerom 2,9 m –  
Počet 4ks 

Použitý materiál:  
Všetky oceľové časti: Vodorovný nosný hliníkový profil 90x90x2,5mm ošetrený 
antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom.  
Sedáky: HDPE plastové sedáky so zaoblenými hranami 
Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 

 
Rozmery prvku: 2900 x 235 x 700 mm 
 

             Certifikácia:  
            Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176  
            Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 
 



Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie 
verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby 
boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny. 

 

 

3. Interaktívny panel s futbalovou tematikou – 4 otvory – Počet 1 ks 

Použitý materiál:  
Všetky oceľové časti: Hliníkové nosné rámy profilu 90x90x3mm ošetrené antikoróznou 
exteriérovou úpravou, následne komaxitom 
Panel so 4 otvormi - HDPE plast s hrúbkou12-19mm  
Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 
 
Rozmery prvku: 1200 x 125 x 1300mm 
 
Certifikácia:  
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176  
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 
 
Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného 
obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané 
požiadavky na bezpečnostné zóny. 

 

4. Hracia zostava s vežou, šmykľavkou, nástupnými schodíkmi so 
zábradlím a bočnými panelmi v dizajne hradu – Počet 1 ks 

Použitý materiál:  
 

Všetky oceľové časti: Hliníkové nosné rámy profilu 90x90x2,5mm ošetrené 
antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom 
Platforma: Drevoplastové dosky 140x24mm, osadené v nerezovom ráme 880x880mm 
Schody: Drevoplastové dosky 140x24mm, osadené v nerezovom ráme 670x140mm 



Rúčky a ostatné kovové časti: Konštrukčná oceľ so zinkovým základom, následne 
striekané komaxitom 
Bočné panely: HDPE Plasty s hrúbkou 12-19mm 
Šmykľavka: Polyetylénu (termoplast) 
Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 
 
Rozmery prvku: 2910 x 895 x 1800mm  
Kritická výška pádu: 990mm 

 
           Certifikácia:  
           Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176  
           Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 
 

 
 
 

5. Hracia zostava s vežou, šmykľavkou a interaktívnym panelom v dizajne 
domčeka – Počet 1ks 

Použitý materiál:  
 
Všetky oceľové časti: Hliníkové nosné rámy profilu 90x90x2,5mm ošetrené 
antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom 
Platforma: Drevoplastové dosky 140x24mm, osadené v nerezovom ráme 880x880mm 
Schody: Drevoplastové dosky 140x24mm, osadené v nerezovom ráme 670x140mm 
Rúčky a ostatné kovové časti: Konštrukčná oceľ so zinkovým základom, následne 
striekané komaxitom 
Bočné panely a striešky: HDPE Plasty s hrúbkou 12-19mm 
Šmykľavka: Polyetylénu (termoplast) 
Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal. 
 
Rozmery prvku: 2885 x 1835 x 3340mm  
Kritická výška pádu: 1400mm 
 
Certifikácia:  
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176  
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 



 
 

6. Sústava balančných prvkov na nácvik rovnováhy a hrubej motoriky detí 
tvoriaca ucelenú dráhu – Počet 1 ks 

Sústava obsahuje: 6 balančných stupienkov s plošinami v rôznych výškach nad zemou, 
balančnú dráhu v podobe hada a lanový balančný mostík 

Použitý materiál:  
 
Všetky oceľové časti: Hliníkové nosné stĺpy profilu 90x90x3mm ošetrené 
antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom 
Plošiny na stupienkoch: HDPE plast so zaoblenými hranami z dôvodu bezpečnosti 
Lezecké prvky: PP(polypropylene), lano hrúbky 16mm s oceľovou výstuhou spájané 
hliníkovými konektormi.  
Kotvy pre uchytenie prvku sú z kovu ošetreného žiarovým zinkovaním.  
Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako ANTIvandal 
 
Rozmery prvku: 6000 x 3300 x 1009mm 
Kritická výška pádu: 1000mm 
 
Certifikácia:  
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176  
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy 
 

 

 



7. ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD PRVOK: Hracia zostava s vežou, 
šmykľavkou a interaktívnym panelom v dizajne domčeka – dopadová 
plocha zdravotne nezávadná s rozmerom 31m2 

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 pre detské 
ihriská 

Výška rohože: 40 mm 
Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu  
Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma 

Certifikácia: Gumená zatrávňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177  
 

8. Odstránenie prvku - dvojitá prevažovacia hojdačka – Počet 6 ks 

 

9. Odstránenie prvku – kolotoč – Počet 2 ks 

  

 

 



10. Odstránenie prvku - vežová zostava – Počet 2 ks 

 

 

 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
17 407 € bez DPH to je 20 889 € s DPH  
 
6. Miesto a termín dodania:  
 
Miesto: Osadenie hracích prvkov bude prebiehať v areáli Materskej školy Prešovská 28, 821 
08 Bratislava 
  
Termín: do 30.07.2022 
 
7. Rozsah predmetu zákazky:  
 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmetu zákazky.  
 
8. Rozdelenie predmetu zákazky:  
 
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.  
 
9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia ponuky. 
  
10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:  
 



Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia opráv, aby získali všetky 
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s 
obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu.  
 
Termín obhliadky je možné si dohodnúť na tel. čísle 0917 346 244 alebo na emailovej adrese: 

riaditelka.mspresovska@gmail.com. 

 
11. Obsah ponuky:  
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

 

P. č. Požiadavka na ponuku 

1. Čestné vyhlásenie uchádzača, že je oprávnený dodať predmet zákazky a že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

2.  Zoznam min. 4 dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky (verejný obstarávateľ za rovnaké alebo podobné zákazky považuje 
napr. dodanie hracích prvkov, realizácie detských ihrísk, uskutočnenie opráv, 
rekonštrukcií, vybudovania aj výstavby detských ihrísk, ktorých súčasťou bolo 
dodanie a osadenie hracích prvkov a pod.) za predchádzajúce tri roky odo dňa 
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením názvu alebo obchodného mena 
odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania, názvu a stručného opisu 
predmetu plnenia, zmluvnej ceny, doby poskytovania plnenia, mena, funkcie, tel. 
čísla alebo emailu osoby odberateľa, u ktorej si je možné tieto údaje overiť, pričom 
aspoň jedna zmluva bola v minimálnom objeme 10 000 Eur bez DPH.  

3.  Produktové listy (technické listy) s obrazovou vizualizáciou a certifikáty k jednotlivým 
hracím prvkom v zmysle STN EN 16630, STN EN 1177 a STN EN 1176 podľa bodu 
4 Opis predmetu zákazky Výzvy  

4.  Návrh na plnenie kritérií - vyplnená príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk  

5.  Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný 
dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. 
pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu.  

6.  Certifikát systému manažérstva a bezpečnosti pri práci ISO 45001:2018 alebo 
ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre 
oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa 
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.  

7.  Certifikát systému manažérstva plynulosti podnikania ISO 22301:2019 alebo 
ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre 
oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa 
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.  

8.  Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo 
ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre 
oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa 
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.  

 

Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti.  
 

mailto:riaditelka.mspresovska@gmail.com


Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 

musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne 

používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou 

zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať 

svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 

záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

 
12. Podmienky predkladania ponúk:  
 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentami požadovanými v bode 11 je potrebné 

doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy v zalepenej obálke na adresu: Riaditeľka MŠ 

Mgr. Iveta Brodzianska, Prešovská 28 , 821 03 Bratislava 

Označenie obálky: „Cenová ponuka – „Dodanie a osadenie nových hracích prvkov a demontáž 

a odvoz nevyhovujúcich hracích prvkov“- NEOTVÁRAŤ. 

13. Jazyk ponuky:  
 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka.  
 
14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 18.04.2021, do 10:00 hod.  
 
15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2022 

 
16. Vyhodnocovanie ponúk:  

 
16.1 Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti verejný 
obstarávateľ vyhodnotí len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde 
k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky.  
 
16.2 Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, 
ktoré uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné vysvetlenie 
ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému obstarávateľovi. 
 
16.3 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 
uchádzačovi bude oznámené vylúčenie.  
 
16.4 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
verejnému obstarávateľovi. 
 
16.5 Verejný obstarávateľ prostredníctvom požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je 
to potrebné aj o predloženie dôkazov.  
 



16.6 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením 
dôvodu.  
 
16.7 Úspešnému uchádzačovi bude bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma 
a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s 
uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

 
17. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
 
17.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  
 
17.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.  
 
17.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, 
podľa matematických pravidiel.  
 
17.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny a 
množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  
 
17.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- cena v EUR bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- cena v EUR s DPH.  
 
17.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek 
spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 
prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych 
predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok 
uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí 
obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke (zhotovenie, doprava, dodávka, 
demontáž, montáž a pod.)  
 
17.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, uvedie v ponuke.  
 
17.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet 
zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.  
 
17.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.  
 
18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s 
DPH.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.  



19. Elektronická aukcia: Nie  

 
20. Podmienky financovania:  
 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  
 
21. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  
 
Objednávka  
 
22. 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,  
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 

 

Dátum: 11.04.2022  
                                                                                         .........................................................  
                                                                                                 Mgr. Iveta Brodzianska 
                                                                                                           Riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č . 1 
Návrh na plnenie kritérií 

               
Verejný obstarávateľ: 

Názov:   Materská škola Prešovská 

Sídlo:  Prešovská  28  

PSČ :  821 08 Bratislava 

 

Názov predmetu zákazky:  

„Dodanie a osadenie nových hracích prvkov a  

demontáž a odvoz nevyhovujúcich hracích prvkov“ 

               
Údaje uchádzača: 
Obchodné meno: ............................................................................................................. 
adresa alebo sídlo uchádzača: ....................................................................................... 
 

Informácie o zodpovednej osobe:  

meno a priezvisko osoby: ................................................................................................ 

e-mailová  adresa : .......................................................................................................... 

telefonický kontakt: .......................................................................................................... 

 

Návrh na plnenie kritérií: 

 

P.

č. 

Názov  
cena bez 

DPH 
DPH 

Cena 

vrátane 

DPH 

1 Kolotoč s vnútorným sedením s priemerom 1600 
mm – 2ks 

  
 

2 

Prevažovadlo umožňujúce hojdanie pre 2 deti 

naraz s rozmerom do 3 m – 4 ks   

 

3 Interaktívny panel s futbalovou tematikou – 4 otvory    
 

4 

Hracia zostava s vežou, šmykľavkou, nástupnými 

schodíkmi so zábradlím a bočnými panelmi v 

dizajne hradu   

 

5 

Hracia zostava s vežou, šmykľavkou a 

interaktívnym panelom v dizajne domčeka   

 

6 

Sústava balančných prvkov na nácvik rovnováhy a 

hrubej motoriky detí tvoriaca ucelenú dráhu   

 



7 

ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD PRVOK: Hracia 

zostava s vežou, šmykľavkou a interaktívnym 

panelom v dizajne domčeka 31m2   

 

8 

Odstránenie prvku - dvojitá prevažovacia hojdačka 

- 6ks   

 

9 Odstránenie prvku – kolotoč – 2ks   
 

10 Odstránenie prvku - vežová zostava – 2ks   
 

11 

Cena spolu za všetky hracie prvky 
a odstránenie a odvoz nevyhovujúcich 
prvkov 

 
    

 

 

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.  
 

 

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

      

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

                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 

 


