OBEC ŽDIAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j: 627/2009

V Ždiari, dňa 1.06.2009

Zverejnené na vývesnej tabuli obce
Zverejnené na webovej stránke obce

VEC: Uskutočnenie stavebných prác (trieda 45.23) stavebného diela:
„ Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v Ždiari“- podložie 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 16 597 € s DPH.
Podrobné informácie a podklady si možno vyžiadať na základe písomnej žiadosti alebo
osobne na obecnom úrade.
K cenovej ponuke je potrebné doložiť:
- doklad o oprávnení podnikať (kópia)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. 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 podložia viacúčelového ihriska s umelou trávou.
Predmetom je vykonanie prípravných zemných a podkladových prác
viacúčelového ihriska tejto špecifikácie :
A/ plošné kapacity :
1.
hracia plocha ihriska minimálne 594 m
B/ základný rozmer :
1. osová dĺžka 33 m
osová šírka 18 m
C/ podklad ihriska : kamenná drť + drenáž
1. základná pláň - so zabudovanými drenážnymi rúrami s priemerom minimálne 60 mm s roztečou
maximálne 5,60 m, uloženou v obsype z kamennej drte (4 - 8 mm) v nezamŕzajúcej hĺbke
2. kamenná drť 32 - 64 mm, alt. štrk 0 - 70 mm - v hrúbke minimálne 20 cm
3. kamenná drť 8 - 16 mm, alt. Štrk 0 - 32 mm - v hrúbke minimálne 8 cm
4. kamenná drť 0 - 4 mm, alt. štrk 0 - 4 mm - v hrúbke minimálne 3 cm
5. Frakcie štrku 0 - 70 mm, 0 - 32 mm, 0 - 4 mm musia svojou krivkou zrnitosti spĺňať požiadavky
na priesak vody z trávnika do drenážneho systému a ak sú ílovité, tak na tento účel nevyhovujú.
6. Podkladové vrstvy pod umelý trávnik je nutné zhutňovať po vrstvách a posledná vrstva musí byť
v ideálnej rovine zhutnená vo výške zhodnej s vrchom základov a kotviacich platní.
7. Zberné drenážne rúry o priemere minimálne 80 mm uložiť do nezamŕzajúcej hĺbky.
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