
Obec Seč, Seč 133, 972 26 Seč 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno: Obec Seč 

Sídlo: Seč 133, 972 26 Seč 

Štatutárny zástupca: Anton Vrecko, starosta obce 

IČO: 00649074 

DIČ: 2021201655 

Mobil: +0910 909 451 

e-mail: ousec@stonline.sk 

webové sídlo: http://obecsec.sk/ 

 

 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
Nerelevantné  

 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
 

„Výstavba detského ihriska v obci Seč“ 

 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
 

Predmetom zákazky je dodanie tovarov/ prvkov detského ihriska v rámci projektu s názvom  

„Výstavba detského ihriska v obci Seč“. Vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1  k Výzve 

na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ a  prílohu č. 2 štruktúrovaný životopis  

 

 

Presné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách výzvy: 

Príloha č. 1 _ Vymedzenie predmetu zákazky 

Príloha č. 2_štruktúrovaný rozpočet 

 

 

Minimálne požadované parametre musia spĺňať požiadavky uvedené v dokumente 

„Charakteristika programu Podpora rozvoja športu na rok 2019“. Verejný 

obstarávateľ môže požadovať aj vyšší štandard, avšak nemôže tým umelo zužovať počet 

potenciálnych dodávateľov.  

 

 

CPV kód: 37535100 – 9 Zariadenie ihrísk 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo  
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Obec Seč, Seč 133, 972 26 Seč 
 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
 

  

7.338,45 EUR bez DPH / 8.806,14 EUR s DPH 
  

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 

            Najnižšia cena bez DPH 

 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
          3 týždne 

 

8. Podmienky účasti: 
 

- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary 

uvedené v predmete tohto verejného obstarávania 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
 

Spôsob vyhodnotenia ponúk:  

Predložené cenové ponuky budú zahrnuté do vyhodnotenia len za predpokladu, že ich obsah 

zodpovedá podmienkam definovaným vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. 

Z vyhodnotenia bude vylúčený uchádzač, ktorý: 

 

a) nevypracoval cenovú ponuku v zmysle podmienok Výzvy na predloženie cenovej 

ponuky, 

b) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

Podpísaný návrh zmluvy sa bude vyžadovať až od úspešného uchádzača.  

 

Vyhodnotenie verejného obstarávania bude viesť k uzatvoreniu dodávateľsko-

odberateľského vzťahu. 

 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
25.11.2019 16:00 

 

Spôsob predloženia ponuky: 

e-mailom na adresu:  martinkovicova@geminigroup.sk 

 

 
11. Termín otvárania ponúk: 
25.11.2019 
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Obec Seč, Seč 133, 972 26 Seč 
 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 

➢ Príloha č. 1 _ Vymedzenie predmetu zákazky 

➢ Príloha č. 2_štruktúrovaný rozpočet 

➢ Príloha č. 3_Návrh na plnenie kritérií 

➢ Príloha č.4_Zmluva o dielo_návrh 

 

 
 
 

V Bratislave, dňa 18. novembra 2019    

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

  Ing. Mária Martinkovičová 

                    osoba poverená vykonávaním 

                                                                                     verejného obstarávania 

 


