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všetkým záujemcom, uchádzačom 
 
 
 
VEC: Žiadosť o vysvetlenie č. 2_Odpoveď 

 
V súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Obnova detských 

ihrísk  MČ Bratislava-Dúbravka 2020“, vyhlásenou dňa 19.11.2020 v zmysle § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
zákon o verejnom obstarávaní”) verejný obstarávateľ - Mestská časť Bratislava - Dúbravka, 
Žatevná 2, 844 02 Bratislava, dostal dňa 25.11.2020 Žiadosť o vysvetlenie č. 2: 

 
Otázka č. 1: 
Prosím Vás o vysvetlenie súťažných podkladov, jedná sa o položku č.8 vo výzve, kde sa okrem 
iného uvádza: "Súčasťou dodávky je tiež odstránenie existujúcich hracích prvkov a povrchu". 
 
Odpoveď č. 1: 
,,Súčasťou dodávky je tiež odstránenie existujúcich hracích prvkov a povrchu.“ 
To znamená odstrániť je potrebné existujúce prvky, ktoré schátrali a nahrádzajú sa novými. 
V tomto prípade je potrebné odstrániť existujúce drevené konštrukcie hojdačiek spolu so 
základmi ukotvenia. 
Zároveň je potrebné z priestoru odstrániť v súčasnosti osadený trávnatý koberec u 1miestnej 
hojdačky (max do rozmeru bezpečnostnej zóny nového prvku) a gumenú zatrávňovaciu rohož 
u 4miestnej hojdačky (max do rozmeru bezpečnostnej zóny nového prvku). Foto v prílohe 
odpovedi. 
  
,,Súčasťou ceny je vstupná kontrola dodávaného hracieho prvku vrátane už osadených 
hracích prvkov v priestore ihrísk.“ 
Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný prvok prejde vstupnou kontrolou vykonanou 
technickou inšpekciou. Dodávateľ zároveň zabezpečí kontrolu ostatných prvkov v priestore, 
nakoľko to vyžaduje zákonná norma.  
Za tieto prvky a výsledok vstupnej kontroly dodávateľ neberie na seba zodpovednosť ani mu 
nevyplynú z výsledku kontroly týchto prvkov žiadne povinnosti. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 25.11.2020 

 
 
........................................... 
Marek Havaš 
osoba zodpovedná za proces VO 
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Obrázok č. 1 

 
 
Obrázok č. 2 

 


