
 

Obec Otročok 

982 62 Otročok 35, IČO 00318957 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

- Verejný obstarávateľ:  Obec Otročok 

- Adresa:    982 62 Otročok 35 

- Zastúpený:    Vojtech Šomošvári – starosta obce 

- IČO:     00318957    

- Kontaktná osoba:   Vojtech Šomošvári 

- E-mail:    otrocok@stonline.sk  

- Telefón:   047/ 559 75 38 

 

- Webové sídlo (internetová adresa) http://www.obec-otrocok.sk/  

 

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

internetovej adrese (URL):  http://www.obec-otrocok.sk/  

 

Názov predmetu zákazky: Multifunkčné športové ihrisko Otročok  

 

Hlavný kód CPV:  45000000-7 - Stavebné práce   

 

Druh zákazky:   Stavebné práce 

 

Stručný opis:    Výstavba multifunkčného ihriska s hracou plochou 33,00 x 18,00 

m. Ihrisko bude ohraničené mantinelmi s rozmermi 2200 x 1000 mm. Za bránou je navrhnutá 

ochranná sieť výšky 6,0 m napnutej pomocou oceľového lanka na oceľových stĺpoch dĺžky 

6000 mm kotvených v betónových základových pätkách. Povrch vlastnej hracej plochy bude 

tvorený z umelého trávnika uložený na podklade zo zhutnenej kamennej drte. Ihrisko je 

navrhnuté s povrchom z umelého trávnika na podkladných vrstvách z nestmeleného kameniva. 

Základné čiarovanie na ihrisku bude prevedené pre tenis, pre malý futbal, pre basketbal a pre 

volejbal, resp. pre nohejbal.  
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Vybavenie ihriska: 

- Volejbalové stĺpiky, volejbalová sieť 

- Tenisové stĺpiky    

- Futbalové bránky s rozmermi 3 x 2 m 

- Basketbalový board 

-  

Ihrisko bude odvodnené pomocou odtokové drenážneho potrubia DN 100 a DN 125 zaústené 

do vsakovacej šachty DN 100.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 32.889,47 € bez DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia 

 

Dĺžka trvania zákazky:   3 mesiace od podpisu Zmluvy o dielo s vysúťaženým 

     dodávateľom 

 

Podmienky účasti:   Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. Ich 

splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý 

predloží ponuku na daný predmet zákazky.  

 

Použitie elektronickej aukcie:  NIE 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 5 pracovných dní od vyhlásenia Výzvy, t.j. do  

     10.07.2018 do 12:00 hod.   

 

Termín otvárania ponúk:  10.07.2018 o 13:00 hod. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  31.08.2018 


