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Výzva na predloženie cenovej ponuky pod ľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní 

 
 

Spojená škola sv. Jána Bosca  týmto vykonáva  prieskum trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre tovary, ktoré nie sú bežne dostupné na 

trhu: 
 

„Discgolfové ihrisko“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
Názov organizácie   Spojená škola sv. Jána Bosca   
IČO:    30414164 
Sídlo organizácie :    Tren čianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 
Internetová adresa:  www.ssnd.sk  
Kontaktné miesto:  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 
Kontaktné osoby:  Mgr. Ľuboš Valt,  riaditeľ školy 
Telefón :   +421422028923 
e-mail:    riaditel@ssnd.sk 
 
2.  Druh zákazky:  
Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý 
nie je bežne dostupný na trhu. 
 
3. Názov zákazky:  Discgolfové ihrisko 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  2083,33 EUR bez DPH 
 
5. Obsah predmetu zákazky:  
 

Predmetom zákazky je realizovať v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 
Nová Dubnica discgolfové ihrisko, ktoré budú využívať žiaci a študenti školy  a aj verejnosť. 
Jedná sa o dodávku materiálu a šéfmontáž. Inštaláciu vykoná svojpomocne investor. Ihrisko 
bude pozostávať z troch košov (jamiek), na ktoré sa bude hádzať zo šiestich odhodísk.  
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Rozsah dodávky : 
 

Položka  Množstvo  

Návrh ihriska, mapovanie, grafické práce 1 súbor 

Discgfový kôš 3 ks 

Zemná skrutka na inštalácia koša 3 ks 

Informačná tabuľa (100x59cm) 1 ks 

Odhodisko (rohož z umelej trávy 
250x150cm) 

6 ks 

Malá informačná tabuľa (A4) na stĺpiku 6 ks 

Zemná skrutka na inštaláciu malej 
informačnej tabule 

6 ks 

Univerzálny discgofový disk 
 

20 ks 

Prenosný kôš pre začlenenie discgolfu do 
výuky telesnej výchovy v telocvični 

1 ks 

Doprava 1 

 
 
Záväzná špecifikácia prvkov: 
 
Odhodisko: 
 
Na začiatku každej “jamky” je situované odhodisko tvorené rohožou z umelej trávy zelenej farby 
so zásypom kremičitým pieskom. Typ vlasu: fibrilovaná páska, výška vlasu: 15 mm , dTex: 6 
600, počet vpichov na m2: 44 094 
 
Malá informa čná tabu ľa (na popis jamky): 
 
Vo vzdialenosti 1 m - 1,5 m od odhodiska je umiestnená informačná tabuľka veľkosti formátu A4 
s vyznačením údajov o aktuálnej jamke. Rohy zobrazovacej časti sú zaoblené (polomer cca 
1cm). Stĺpik informačnej tabuľky je z dreva (tlakovo impregnované) s rozmermi min. 
10x10x100cm (napr. KVH hranol). Stĺpik je osadený v zemnej skrutke s “U” profilom 
zodpovedajúcich rozmerov.  
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Discgolfový kôš: 
 
Na konci každej “jamky” je umiestnený discgolfový kôš (zariadenie na zachytávanie diskov). 
Kôš je vyrobený z pozinkovaných oceľových prútov  a pozinkovaného plechového prstence 
výraznej farby pre lepšiu viditeľnosť, s niekoľkými zvislými radami reťazí. Dno koša je cca 60 cm 
nad úrovňou terénu. Pozinkovaný oceľový stĺpik koša je uchytený v zemnej skrutke a 
zabezpečený proti krádeži bezpečnostnou skrutkou. Zemná skrutka je ukončená cca 5 cm pod 
úrovňou terénu, aby mohol byť kôš v prípade potreby demontovaný. Použitý kôš musí byť 
schválený organizáciou PDGA pre použitie na turnajoch kategórie (A) a vyšších 
(http://www.pdga.com/files/pdga_approved_targets_011717.pdf). 
 
Špecifikácia discgolfového koša:  
 
Výška zberného koša nad zemou: 80cm - 82cm, hĺbka zberného koša: 22cm - 24cm, vnútorný 
priemer zberného koša: 64,5cm - 66,4cm, počet vnútorných radov reťazí chytacej časti: 14, 
počet vonkajších radov reťazí chytacej časti: 14, vonkajšia šírka zberného koša: 66cm - 67cm, 
povrchová úprava všetkých častí koša: pozinkovanie, povrchová úprava horného prstenca: 
prášková farba. 
 
Veľká informa čná tabu ľa: 
 
Veľká informační tabuľa má zobrazovaciu časť s veľkosťou min. 100x59 cm s celkovou mapou 
ihriska, prevádzkovým poriadkom a obrázkovým komiksom vysvetľujúcim pravidlá hry. Do 
grafiky tabule je nutné zapracovať logo grantového programu, ktoré dodá investor vo 
vektorovom formáte. Zobrazovacia časť má antigrafiti úpravu. Materiál je sendvičovej 
konštrukcie hliníkový plech-plast-hliníkový plech. Veľká informačná tabuľa bude umiestnená na 
stene budovy. 
 
DOPLNKOVÝ MATERIÁL:  
20ks univerzálny discgofový disk 
Prenosný kôš pre začlenenie discgolfu do výuky telesnej výchovy v telocvični 
 
Záručná doba: na zariadenie a vymeniteľné časti: 36 mesiacov 
Termín inštalácie: do 15.4.2017 
Obhliadka areálu:  v pracovných hodinách každý deň okrem stredy po telefonickom dohovore 
– Mgr. Ľuboš Valt, 0917861122 

 
 
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmien ky:  splatnosť faktúr 30 dní 
 
7. Podmienky ú časti uchádza čov:  
7.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle časti č. 5 tejto výzvy.  
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8. Predkladanie ponuky: 
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom, prípadne českom jazyku poštou alebo osobne na adresu 

sídla verejného obstarávateľa alebo elektronicky na adresu: riaditel@ssnd.sk. 
2. Uchádzač  vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
� adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy 
� adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
� označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže: „Ihrisko“ 

 
9. Cena: 
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so zhotovením diela, najmä vrátane 

prepravy. 
2. Mena, v ktorej musí byť predložená ponuka a bude v nej uzavretá zmluva/objednávka: EUR 
 
10. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Kritérium: najnižšia cena 
2. Uchádzač je povinný uviesť konečnú cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné 

na realizáciu predmetu zákazky.  
3. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu konečnú cenu za 

predmet zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na to v ponuke  upozorní verejného 
obstarávateľa. 

4. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva alebo mu bude vystavená objednávka. 
 

 
11. Lehota na predkladanie ponúk: 

 
--- 20.03.2017 do 13.00 hod.--- 

 
12. Vyhodnocovanie ponúk :  
Dňa  20.03.2017  

 
      
 

 
                         Mgr. Ľuboš Valt 

                        Riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


