Výzva na predkladanie

ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Obec Záhorská Ves
Názov adresy a kontaktné údaje: Hlavná 29/184, 90065

Záhorská

Ves, JUDr. Boris

Šimkovič - starosta obce, 0948 550 050, starosta@zahorskaves.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.zahorskaves.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese www.zahorskaves.sk:

od 24.01.2019

Názov predmetu zákazky: "Výstavba multifunkčného
a mantinelmi, zameraných

predovšetkým

ihriska s umelým trávnikom

na deti a mládež"

Hlavný kód CPV:
45236 110-4 - stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
39293400-6

Umelý trávnik

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovstavebné práce

Stručný opis:
Predmetom

projektu je realizácia multifunkčného

Multifunkčné

ihriska v ZŠ Záhorská

Ves.

ihrisko bude o rozmere 33x20 m. a rozlohe 660 m2. Povrch ihriska bude

umelá tráva červená/zelená
krátkych stranách.

so vsypom. Mantinelový

Čiarovanie

športoviska

systém so sieťovým oplotením na

+ športové vybavenie. Zemné práce

(podkladové vrstvy, drenážny systém, základy). Obhliadku miesta plnenia objednávate!'
neorganizuje. Záujemca si môže vykonat' obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám
overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania
ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na t'archu záujemcu. Pre záujemcov, ktorý
prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce
0948 550 050.

Predpokladaná hodnota zákazky: 33 039,54 € bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH

DÍžka trvania zákazky:

l mesiac po podpise zmluvy o dielo

Podmienky účasti: Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý vie zabezpečit' požadovanú
stavebnú činnost' v súlade s platnou legislatívou. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku
na celú zákazku.

Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2019 do 15,00 hod.

Termín otvárania ponúk: 12.02.2019 o 10,00 hodine

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 11.03.2019

V Záhorskej Vsi, dňa 16.0l.2019

