
  

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72  Závod 

 

 

VÝZVA  

na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác  

 podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie :   Obec Závod  

Sídlo organizácie :  Sokolská 243, 908 72  Závod  

IČO:     00310158 

DIČ:    2020380131 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu :    3203250003/5600 

Kontaktná osoba :               

Meno a priezvisko:                   Ing. Peter Vrablec 

Č. tel.:                                     0903 751 275 

             Č. faxu:                                      034/7799324  

             e- mail:                                       starosta@obeczavod.sk 

Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 b) zákona o VO 

II. Opis 

Názov predmetu zákazky : Dodávka a montáž viacúčelového  ihriska v areáli ZŠ s MŠ v obci 
Závod 

Druh zákazky:  práce  ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )  

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

Miesto uskutočnenia prác: areál ZŠ s MŠ v obci Závod 

Termín uskutočnenia prác: 30. apríl 2015 

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodávka a montáž viacúčelového športového 
ihriska z umelej trávy výšky 20 mm so zásypom s kremičitým pieskom rozmerov 40 x 20 m, 
vyznačením čiar pre volejbal, tenis, minifutbal, vrátane prípravy spodnej stavby na pôvodnom 
asfaltovom podklade v areáli ZŠ s MŠ v obci Závod. Rozsah prác je špecifikovaný vo výkaze 
výmer, ktorý tvorí prílohu k výzve. 

III.  Predpokladaná hodnota zákazky 

Hodnota 22 000,00 EUR bez DPH 

IV. Podmienky financovania:  

            Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z rozpočtových prostriedkov MV SR – OÚ Bratislava            

            – z programu 0D60103-prevencia kriminality podľa zákona č. 473/2013 Z.z. o štátnom rozpočte na    

            rok 2014 + vlastné zdroje 

 

V.  Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/  



Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného charakteru 
ako predmet zákazky. 

VI. Administratívne informácie  

Lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky sa prijímajú do 18.12.2014 do 12,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na 
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 

Miesto predkladania ponúk 

Názov organizácie : Obec Závod   

Sídlo organizácie:    Sokolská 243, 908 72  Závod  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  

Meno a priezvisko: Elena Maxianová 

Č. tel. / č. faxu:      034/7799254 

e- mail:                  uctovnik@obeczavod.sk 

Jazyk ponuky  

Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskomjazyku. 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku 
a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených 
v českom jazyku. 

VII.  Kritéria vyhodnotenia ponúk  

Kritérium bude najnižšia cena  

VIII.  Obsah ponuky :  

Ponuková cena   

Doklady v zmysle bodu V. výzvy 

Návrh zmluvy  

IX. Lehota viazanosti : 31. január 2015   

 X.  Ostatné : 

            Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásila 

- Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú vyššie ako je suma 
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 

Miesto a dátum odoslania výzvy :  

V Závode , dňa : 03.12.2014 

 

 

 

 

 

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

/ meno a priezvisko zod. zamestnanca za VO/ 


