
Výzva na predkladanie ponúk 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje 

Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73  Prenčov 

IČO 00320943, DIČ 2021107396 

zastúpená starostkou obce: Mgr. Alena Ciglanová 

prencov@prencov.sk, 045 / 672 62 44, 0903 482 205 

 

kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Mgr. Dominika Ečeková, 0911 482 204, ecekova.ocu@prencov.sk  

 

- Webové sídlo (internetová adresa) 

www.prencov.sk 

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 

internetovej adrese (URL):  

http://www.prencov.sk/?page_id=2343 

 

Názov predmetu zákazky: 

VESELÉ ZVIERATKÁ – IHRISKO PRE NAJMENŠÍCH 

 

Hlavný kód CPV: 

45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

37535200-9 - Zariadenie ihrísk 

 

Druh zákazky: 

Zákazka s nízkou hodnotou 

Dodanie tovaru s montážou 

 

Stručný opis:  

Predmetom zákazky je dodanie a vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy 

v obci Prenčov, spĺňajúce technické normy STN - EN 

Prvky detského ihriska:  

3D pryžové figúrky – 1 ks slon, 1 ks jež a 1 ks slimák 

farebná UV stálosť prvkov 

veková úroveň prvkov: pre deti od 2 do 8 rokov 

nosnosť prvkov min. 160 kg 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

10 051 € bez DPH       (12 061,20 € s DPH) 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cenová ponuka s DPH  

 

Dĺžka trvania zákazky:   

Termín na plnenie predmetu zákazky v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, resp. na 

základe dohody medzi odberateľom a zhotoviteľom.  

Lehota na plnenie predmetu zákazky najneskôr do 31. 10. 2018.  

V zmysle uzavretej Zmluvy o dielo. 
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Podmienky účasti: 

1) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar, resp. 

poskytovať služby pre predmet zákazky v podobe výpisu z obchodného alebo 

živnostenského registra (postačuje aktuálne vytlačené z internetu) 

2) Štatutárnym orgánom podpísaná Zmluva o dielo (príloha č. 1 Výzvy) 

 

Použitie elektronickej aukcie:  

áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 

27. 08. 2018, pondelok, 10.00 hod. 

v uzatvorenej obálke s označením „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ 

do kancelárie Obecného úradu v obci Prenčov, 969 73  Prenčov 300  

poštou, kuriérom alebo osobne na adresu Obecného úradu 
 

obsah cenovej ponuky: 

1 originálne vyhotovenie 

písomná forma v slovenskom, resp. českom jazyku 

identifikačné údaje dodávateľa (obchodné meno, adresa, IČO, DIČ, banka, účet) 

kontaktné údaje (telefón, e-mail) 

ponuka s uvedením celkovej ceny za predmet zákazky s DPH (v prípade, že dodávateľ nie 

je platcom DPH musí na to v ponuke jasne upozorniť) 

súčasťou ponuky musia byť aj doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (výpis 

z OR/ŽR a podpísaná Zmluva o dielo) 

cenová ponuka musí byť opatrená pečiatkou a podpísaná štatutárnym zástupcom 

dodávateľa, resp. splnomocnenou osobou 

čestné vyhlásenie, že údaje uvedené v CP a priložené doklady sú pravdivé a úplné  

 

Termín otvárania ponúk: 

27. 08. 2018 o 10.00 hod.  

Obecný úrad Prenčov 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

do 31. 12. 2018 


