
Tenisový	  klub Ž� ilina, zdruz�enie, Ža plava	 rn� ou 1, 010 01 Ž� ilina

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obchodné meno:Tenisový klub Žilina, združenie
Sídlo:Za plavárňou 1, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca:Ing.Juraj Petráš
IČO:14222990
DIČ:2020678341
Mobil:+421908692443
e-mail:office@tkzilina.sk
webové sídlo: www.tkzilina.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL): 
 

https://www.tkzilina.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Oprava cvičného ihriska

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:

Predmetom zákazky je oprava cvičného ihriska 

Technické parametre: 
Komunikácie:
- čistenie podkladov ručne zametením, 
- postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/
m2 
- podklad z asfaltového betónu s rozprestrením a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr.40 mm

Ostatné konštrukcie a práce - búranie
- osadenie záhonového alebo parkovného obrubníka betón., do lôžka z bet.pros. tr.C 16/20 s bočnou
oporou 
- obrubník parkový, dl.xšxv 1000x50x200 mm, sivá
-lôžko pod obrubníky,krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr.C 16/20

 Presun hmôt
-presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akéjkoľvek dľžky objektu

Športový povrch
- Športový povrch – PLAYRITE – MATCHPLAY 2 

Minimálne  požadované  parametre  musia  spĺňať  požiadavky  uvedené  v dokumente
„Charakteristika  programu  Podpora  rozvoja  športu  na  rok  2019“.  Verejný
obstarávateľ môže požadovať aj vyšší štandard, avšak nemôže tým umelo zužovať počet
potenciálnych dodávateľov. 

https://www./


Tenisový	  klub Ž� ilina, zdruz�enie, Ža plava	 rn� ou 1, 010 01 Ž� ilina

Viď požadované tech. charakteristiky

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

17 600,00

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

-najnižšia cena s DPH
- najlepšie referencie
- dobré skúsenosti pri spolupráci v minulom období

7. Dĺžka trvania zákazky:

50 dní od odovzdania staveniska

8. Podmienky účasti:

- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary 
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania

9. Požiadavky na predmet zákazky:

- úspešný uchádzač 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia 
ponúk má povinnosť doručiť do sídla verejného obstarávateľa vzorku športového povrchu 
v rozmere 30x30cm

10. Lehota na predkladanie ponúk:

09.08.2019, 9:00

11. Termín otvárania ponúk:

09.08.2019, 10:00

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:

 Ocenený výkaz výmer
 Návrh zmluvy o dielo

https://www.sport.vlada.gov.sk/data/files/7456_priloha-c-2-charakteristika-programu-podpora-rozvoja-sportu-na-rok-2019.pdf
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