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VEC: Uskutočnenie stavebných prác (trieda 45.23) stavebného diela:  
          „ Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v Ždiari“- vrchná časť ihriska 
          – výzva na predloženie ponuky 
 
 Obec Ždiar v rámci prieskumu trhu v súlade s §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva oprávnených 
zhotoviteľov na predloženie ponuky pre daný predmet stavebného diela. Predpokladaná 
hodnota zákazky je 40 000,00 € s DPH. 
V prípade potreby je možné nahliadnúť do PD. 
 
K cenovej ponuke je potrebné doložiť: 
- doklad o oprávnení podnikať (kópia) 
 
 
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s najkvalitnejšími technickými 
prvkami špecifikácie ihriska. Verejný obstarávateľ zašle víťaznému uchádzačovi 
oznámenie, že jeho ponuka uspela do 2.7.2009. Ostatným uchádzačom sa oznámenie o 
vyhodnotení nebude zasielať. 
 
 Miesto a termín predloženia ponúk: doručiť na Obecný úrad Ždiar do 19.6.2009 do 
13.00 hod. na adresu: 
 
Obec Ždiar 
Obecný úrad 202 
059 55  Ždiar 
 
 
         Ing. Pavol Bekeš 
           starosta obce 
 
 
 
Vyvesené dňa 1.6.2009       Zvesené dňa: 

pečiatka a podpis obstarávateľa 
 
Príloha: Technické podmienky 
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Technické podmienky pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou:  
 
Predmetom je realizácia výstavby viacúčelového ihriska tejto špecifikácie :  
 A/    plošné kapacity : 
1.    hracia plocha ihriska                     minimálne   594  m 
 
 B/    základný rozmer :               
1.    osová dĺžka            minimálne    33 m      
        osová šírka              minimálne    18 m 
 
C/    povrch ihriska :   
1.    umelý trávnik – multifunkčný, dĺžka vlákna  minimálne 20 mm, 
                                vlákno z polyetylénu, fibril, 
                                hodnota Dtex  minimálne 8800, 
                                počet vpichov minimálne 24.000 na 1 m2,  
                                priepustnosť vody  minimálne 60 l/min. 
 2.   farba zelená, variantne červená  
 
E/    mantinelový systém : 
1.     výška mantinelov - minimálne 1,0 m  
2.     montovateľná  hliníková  konštrukcia nosných stlpov  a rámov bez   zvarov  
        pre plastovú  výplň , plastové prekrytie ukončenia stlpov 
3.     mantinelová výplň z plastových segmentov hrúbky min. 35mm, farby bielej 
        s perodrážkou            
4.     ochranné siete z polyetylénu zelené ,oko 5x5cm, súčasť kratších mantinelov, 
        celková výška 2,95m, uchytené pružne medzi hlinikovými stlpmi 
5.    súčasťou dodávky je doklad, osvedčenie mantinelového systému  pre športoviská, 
 
F/   čiarovanie v ihrisku :    
1.     farebne odlíšené - biela alebo žltá farba, resp. modrá farba vo vzťahu  

   k vybraným športom  
 

G/   vstup na ihrisko : 
1.   2 ks - bezbariérový  systém 

  
H/    vybavenosť ihriska : 
1.    bránky pre mini futbal štandardný rozmer   rozmer(4x2m)  

  so sieťou vo farebnom prevedení, osadené  v strede kratších mantinelov 
2.    prenosné volejbalové stĺpiky vrátane siete a príslušenstva 
         
 
   


