
Výzva na predkladanie ponúk 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: 

Obec Šišov 

Zastúpenie: 

Ing. Elena Valachová, starostka obce 

Ulica: 

Šišov 

Číslo: 

63 

Obec: 

Šišov 

Poštové smerové číslo: 

956 38 

IČO: 

00311138 

ID: 

2021054288 

Telefón: 

038 / 760 40 97 

Fax: 

- - - 

Elektronická pošta: 

obecsisov@gmail.com 

Internetová adresa: 

www.sisov.sk 

 

 

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

internetovej adrese (URL): 

www.sisov.sk 

 

Názov predmetu zákazky: 

Výstavba detského ihriska. 

 

Hlavný kód CPV: 

45236210-5, 45000000-7, 37535200-9. 

 

Druh zákazky: 

Stavebné práce. 

 

Stručný opis:  

Predmetom zákazky uskutočnenie nasledovných stavebných prác: 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác akcie - Výstavba detského ihriska – v 

zmysle projektu „Výstavba detského ihriska“, ktorý vyhotovila K2-ART, s.r.o., Dlhá 851/16, 

949 01 Nitra v máji 2020. 

Pokyny pre uchádzačov, kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, opis predmetu 

zákazky, spôsob určenia ceny a obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác sú 

obsahom Prílohy č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady. 

 



 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

7 578,21,- Euro bez DPH. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena s DPH. 

 

Dĺžka trvania zákazky:   

- 60 dní. 

 

Podmienky účasti: 

 

13.1.1. Identifikačné údaje uchádzača: Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo 

uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo 

účtu a kontaktná osoba, s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

 

13.1.2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Uchádzač predloží 

vyplnením formuláru „Návrh na plnenie kritéria“ ktorý je súčasťou časti A.2. týchto súťažných 

podkladov. Uchádzač vyplní príslušný formulár podľa toho, či je, alebo nie je platcom DPH. 

 

13.1.3. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 

stavebné práce. V zmysle § 117 a § 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 verejný 

obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 

vyžaduje predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým uchádzač preukáže, že je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (postačuje 

fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov). 

 

 

 

 

 

 



13.1.4. Čestné vyhlásenie. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a v predmetnom 

verejnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov. 

 

13.1.5. Zmluva o dielo. Uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo (vzor zmluvy 

o dielo je súčasťou časti B.3. súťažných podkladov), upravený na vynechaných miestach na 

základe predkladaného návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, pričom 

v súlade s predkladanou ponukou vyplní aj prílohy zmluvy: 

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer projektu „Výstavba detského 

ihriska“, ktorý vyhotovila K2-ART, s.r.o., Dlhá 851/16, 949 01 Nitra v máji 2020), 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

- nie. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 

22.06.2020 do 09.00 hod. 

 

Termín otvárania ponúk: 

22.06.2020 o 15.00 hod. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 

31.12.2020. 

 

 

V Šišove, 08.06.2020. 

 

Ing. Elena VALACHOVÁ 

                              starostka obce 

 


