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Obec Pružina Obecný úrad č. 415, 018 22  Pružina 

Č. p.:  

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka na dodávku stavebných prác  – postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z 

o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obec Pružina 

IČO: 00317730 

Obecný úrad č. 415 

018 22 Pružina 

Kontaktná osoba: Michal Ušiak – starosta obce 

Telefonický kontakt : 042/4358001, 4358731 

E-mail: starosta@pruzina.eu 

 

2. Názov zákazky 

„Výstavba detských ihrísk“ 
Hlavný kód CPV: 
37535200 - 9 Zariadenie ihrísk 

45236210 - 5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

 

3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb: 

 Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná podľa § 117  Zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 Miesto realizácie stavebných prác – dodania predmetu zákazky: Areál Materskej 

školy  Pružina  

 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Reťazová trojhodačka RH 302K –celokovová + zatrávňovacia dopadová doska 45 m2 bez 

montáže (montáž  svojpomocne) 

 

Universal 4U230K Podrobný popis  tovaru v príloha č. 1 a2.   

4. Predpokladaná hodnota zákazky  bez DPH  

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

Trvanie zmluvy: Predpokladaná doba realizácie je do  31.12.2018. Miestom dodania je Obec  

Pružina Materská škola 

6. Financovanie zákazky 

Zákazka bude financovaná z cudzích zdrojov – úrad vlády a z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa . 

Lehota splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. 

 

7. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e)  ,  Zákona č. 343/2015 Z. 

z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov(ďalej len ZVO) a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením 

kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). 
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8. Predkladanie ponúk: 

Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu uvedenú v bode 1., alebo na e-mailovú 

adresu starosta@pruzina.eu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk s 

označením: 

„Vybudovanie detských ihrísk“. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude vyhodnocovaná. 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 6.11.2018 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín 

verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom, e-mailovou poštou) pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  

Obecný úrad, Obec Pružina,018 22 Pružina 415, Slovenská republika    

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie 

zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. 

v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená 

verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po 

uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  

 

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 

splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý 

predmet obstarávania.  T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý 

predmet obstarávania.  

 13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v kancelárii starostu obecného úradu. 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

hodnotou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou hodnotou na poslednom 

mieste v poradí. 

14. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu.  

 

15. Ďalšie informácie 

- Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na 

komunikáciu e-mailovú adresu: starosta@pruzina.eu, durisova.durisova@gmail.com 

Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy. 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu príp. 

osobným prevzatím uchádzačov. 

 

Prílohy:  

Pružina, 25.10.2018 

 

 

 

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

                                                             Michal Ušiak    v.r.                                                                                                           

                                                                                             Starosta obce 
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