príloha č.1 VÝKAZ-VÝMER s podrobným opisom predmetu zákazky a minimálnymi technickými
požiadavkami kladenými na predmet zákazky
PROJEKT : „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Domaniži“
Verejný obstarávateľ

Obec Domaniža, Domaniža č.426, 018 16 Domaniža

Uchádzač

..................................................................................

Typ výdavku

MJ

Cena za
jednotku
v eurách/
bez DPH

Počet
jednotiek

demontáž pôvodného povrchu a podkladových vrstiev

komplet

1,00

oprava podkladových vrstiev - dodávka a montáž

komplet

1,00

oprava drenážneho systému - dodávka a montáž

komplet

1,00

dodávka a montáž nového umelého trávnika

komplet

1,00

sada

1,00

čiarovanie ihriska

DPH

Cena
celkom s
DPH

VÝDAVKY SPOLU za celý predmet zákazky
Uchádzač, ktorý nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť v ponuke a uvedie cenu celkom

Minimálne požiadavky kladené na certifikovaný umelý trávnik, ktoré musia byť splnené:
výška vlákna 40 mm s UV stabilizáciou, vlákno PE monofilament, hrúbka vlákna min. 320 mikrónov, výška
podložky 2mm, detex minimálne 18 000, hustota vpichov minimálne 8 600/m2, hmotnosť trávnika je minimálne
2600g/m2, zásyp kremenným pieskom zrnitosti 0,63-1,25mm a gumovým/pryžovým granulátom zrnitosti 1,003,15mm. Trávnik vyrobený v EÚ.
Do umelej trávy je potrebné vyrezávať a vlepovať čiary na vyznačenie hracích polí.
Uchadzač je povinný uviesť typ trávnika ktorý navrhuje dodať a uviest kvalitatívne vlastnosti umelého
trávnika s predložením platných certifikátov, a podkladov, kde bude možné preskúmať vlastnosti umelého
trávnika.
Typ a výrobca trávnika ktorý uchádzač ponúka
.................................................................................
Výška vlákna navrhovaného trávnika
.................................................................................
Druh vlákna navrhovaného trávnika
.................................................................................
Hrúbka vlákna navrhovaného trávnika v mikrónoch
.................................................................................
Výška podložky v mm
.................................................................................
Detex navrhovaného trávnika
.................................................................................
Hustota vpichov navrhovaného trávnika /m2
.................................................................................
Hmotnosť navrhovaného trávnika g/m2
.................................................................................
Zásyp kremenným pieskom 0,63-1,25mm
.................................................................................
Zásyp gumovým/pryžovým granulátom zrnitosti 1-3,15mm.................................................................................
V prípade, že uchádzač nepredloží uvedené certifikáty a podklady, nebude jeho ponuka vyhodnocovaná a
ponuka bude vylúčená

Cena celkom bez DPH
DPH
Cena celkom s DPH
dátum:
podpis:
pečiatka:

...........
...........
...........

Eur
Eur
Eur

