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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje   Košice 

     Ing. Patrik Ivanišin           07.02.2020

    tel. č.: 0910 11 93 44   

   
Vec: Verejné obstarávanie - ihrisko 

 

Vážený obchodný partner. 

 

Mestská časť Košice Krásna má záujem o investíciu do športovej infraštruktúry obsahujúcu : 

 

a) vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku 

b) prehlbenie jestvujúcej studne 

c) revitalizáciu ihriska  

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť ako jedného z potenciálnych dodávateľov. 

 

Východiskové informácie : 

 

Cenovú ponuku žiadame zaslať položkovite a v členení podľa jednotlivých častí a), b),c), t.j. každú časť 

oceniť osobitne.   

Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarať len niektorú z častí a), b), c) , poprípade jednotlivo. 

Obstarávateľ uvažuje s vyuzívaním stávajúcej studne priemeru 100 cm a hĺbky cca 6 metrov, ktorú 

potenciálne prehĺbi. 

Preferujeme termín dodávky na časť a) do 9.4.2020 

Na všetky časti očakávame navrhované termíny dodávok ( myslím tým vegetačné obdobie a pod. ) 

a dĺžky realizácie, čiže od do. 

 

Predmet dopytu : 

 

Predmetom tohto dopytu je : 

 

a) Realizácia automatického zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v MČ Košice Krásna.  

Schématické zobrazenie uvádzam v prílohe. Samotné rozmery ihriska sú 100mx65,5m. 

Požadujeme zavlažovať aj plochu za ihriskom v dĺžke 20 metrov ( vyplýva zo schémy ). Ako 

neoddeliteľnú súčasť ponuky požadujeme návrh – schématické zobrazenie, resp. projekt 

zavlažovacieho systému a technický popis obsahujúci monitorovanie potreby zavlažovania, 

spúšťanie, počet zavlažovacích okruhov, použité diely, dobu jedného cyklu závlahy, potreba 

množstva vody a podobne.   

 

b) Realizácia prehĺbenia jestvujúcej studne ( foto v prílohe ) v súčasnosti o priemere 100 cm 

a hĺbke cca 6 metrov o odhadom 4 - 6 metrov. Ako neoddeliteľnú súčasť ponuky požadujeme 

návrh ako prehlbiť, v zmysle či je potrebná naďalej šírka 100 cm, alebo postačuje menšia 

a podobne.   
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c) Realizácia revitalizácie obsahuje : 

Postrek plochy ihriska selektívnym herbicídom na odstránenie náletových burín v trávniku, dosiatie 

trávneho osiva do plochy ihriska, prevzdušnie trávnika narezaním, pieskovanie trávnika, prihnojenie 

trávnika anorganickým hnojivom . 

 

Doručenie Vašej ponuky stanovujeme do 24.2.2020, 10:00 hod vrátane, a to : 

a) emailom na adresu prednosta@kosicekrasna s označením VO – IHRISKO 

alebo 

b) v zalepenej obálke s označením VO – IHRISKO 

Ceny uveďte osobitne pre body a),b),c). 

 

Neoddeliteľnou súčasťou je definovanie času potrebného na prípadný servisný zásah, interval 

servisných prehliadok, garantovanú dobu dodávky náhradných dielov ( či budeme vedieť prípadne 

opraviť aj o 5 rokov ) a hodinovú zúčtovaciu sadzbu výkonu servisného zásahu a ak sa uplatňuje aj 

jazdný výkon a sídlo servisného strediska. 

Uveďte záručné podmienky osobitne pre každé zariadenie a dobu poskytnutej záruky 

Uveďte platobné podmienky 

Uveďte dodacie podmienky – termín dodávky - osobitne pre každé zariadenie. 

Obhliadka je možná v pracovných dňoch po predchádzajúej dohode do 21.2.2020, 11.00 hod. 

 

 

 

S pozdravom               Ing. Peter Tomko  

                    starosta  


