
  

   

          Základná škola Dr. Ivana Dérera 

  Jelenia 16, 811 05 Bratislava 
 

tel.: 02/52 62 01 23, 02/52 49 85 98 

 e–mail: info@zsjeleniaba.edu.sk  

 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk č. VO/01/2019 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:          Základná škola Dr. Ivana Dérera                  

So sídlom: Jelenia 16, 811 05 Bratislava          

Zastúpený: RNDr. Naděždou Točenou     

IČO :  30791847     

DIČ:  2021648574          

Email:             riaditel@zsjeleniaba,edu,sk                  

1. Predmet zákazky: Výstavba multifunkčného ihriska 

2. Miesto dodania:  Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava 

3. Podrobný popis predmetu zákazky:   

Sme základnou školou, ktorá má ako ihrisko iba plochu s hlinou, krovinami a časťou starého 

asfaltu. Je potrebné všetko vykopať - celú plochu cca 770 m2: urobiť na celú plochu minimálne 

tri trativody, geotextíliu a dobrý podklad zložený z troch typov drenáže, potom na celú plochu 

umelý povrch, najlepšie asi Tartan. Na ploche vybudovať dve ihriská s čiarami a vybavením na 

príslušné športy - jedno na futbal, florbal a hádzanú / hádzanárske bránky s pevným ukotvením 

– aby sa dali použiť na všetky tri pohybové aktivity/ a druhé ihrisko na vybíjanú a volejbal, 

tieto dve ihriská by mali byť od seba oddelené pohyblivou sieťou aby si navzájom nevadili pri 

hre. Na zvyšnej časti, ktorá nebude od volejbalového ihriska oddelená bude voľná hracia 

plocha. Celé by sa to uzavrelo z dvoch strán plotom s dvoma bránkami na vstup. Nevyhnutná 

obhliadka priestorov. 

4. CPV: 4523611-4 

5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  

6. Trvanie zmluvy do: 30. septembra 2019 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena diela v eurách s DPH  

8. Obsah ponuky: 

 Oprávnenie na podnikanie 

 Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu školy a vlastných zdrojov. 

  

V Bratislave  dňa 30. mája 2019    RNDr. Naděžda Točená 

                              riaditeľka školy 
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Príloha 1 

ZADANIE - VÝMER 

 

 

 

Ihrisko škola - I. Derera         

Odstránenie kríkov a starých betónov t 3,3   

Mopová fólia okolo múrov bm 58   

Trativod  ks 2   

Vyrovnanie pozemku  m2 770   

Zhutnenie pozemku valcom m2 770   

Geotextília 300g pod makadam m2 770   

Pokladka obrubníkov do betónu bm 45   

Štrkové podložie makadam 32/68 m2 770   

Vyrovnanie a zhutnenie štrkového podložia 32/68 m2 770   

Štrkové podložie 16/32 m2 770   

Vyrovnanie a zhutnenie štrkového podložia 16/32 m2 770   

Pokladka geotextílie 300g pod podložie 4/8  m2 770   

Štrkové podložie (makadam) 4/8 m2 770   

Vyrovnanie a zhutnenie štrkového podložia 4/8 m2 770   

Plot pletivový výška 2 m s dvoma bránkami bm 67   

Predpríprava na preliezky ks 5   

Gymnastická zostava ks 1   

Volejbalová sieť, úchyty, montáž ks 1   

Montáž basketbalových košov ks 2   

Basketbalové koše ks 2   

Hádzanárske bránky ks 2   

Predeľovacia sieť ks 1   

Vodiacie čiary ks 1   

Upratanie ks 1   

Triedenie a odvoz odpadu ks 1   

         

Spolu bez DPH        

Spolu s DPH        

 




