Obec Prusy
Prusy 111, 957 03 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

VAŠA ZN. / ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA
VO/ZNH/2/2017

VYBAVUJE / LINKA
Mgr. Súkeník / 038 / 768 24 19

Prusy
06.10.2017

Vec: Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov - výzva na predloženie ponuky
a zaslanie súťažných podkladov.
Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou ako verejný obstarávateľ
podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva záujemcov v súlade s §
117 zákona na predloženie ponuky na predmet zákazky “Vytvorenie oplotenej zóny
voľného času s multifunkčným ihriskom, detským ihriskom a fitnes zónou“ (zákazka
na uskutočnenie stavebných prác).
A) Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie nasledovných stavebných prác:
Predmet zákazky je definovaný projektom pre stavebné povolenie s podrobnosťou projektu
pre realizáciu „Vytvorenie oplotenej zóny voľného času s multifunkčným ihriskom, detským
ihriskom a fitnes zónou vrátane sociálnych zariadení v obci Prusy – stavebné objekty SO 01,
SO 02, SO 03, SO 04“, ktorý vypracovala KRUPALA s.r.o., Bavlnárska 1797/9C, 911 05
Trenčín v decembri 2015.
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.
B) Postup verejného obstarávania:
Zákazka podľa 117 zákona.
C) Predpokladaná hodnota zákazky:
124 850,00,- € bez DPH.
D) Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť do 23.10.2017 do 09.00 hod. na adresu: Obec Prusy, Obecný
úrad Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Mgr. Igor Súkeník, starosta obce.
S pozdravom

Mgr. Igor SÚKENÍK
starosta obce
1. Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO

