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Vybavuje:                                                                                Dolná Tížina, dňa 4.07.2017 

 Ľubica Ďuricová, starostka obce   

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky do prieskumu trhu 

Obec Dolná Tižina  týmto vykonáva  prieskum trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre : 

 

 V súlade s vnútornou smernicou verejného obstarávateľa  upravujúcou postup 

pri zadávaní zákaziek z nízkymi hodnotami a podľa § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z. z. 

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

predpisov, Vás ako vytipovaného uchádzača vyzývame na predloženie ponuky do 

vykonávaného prieskumu trhu za účelom získania informácií o cene predmetu zákazky:  

 

Preliezka Včielka –  Detského ihrisko Dolná Tížina 

 

Opis predmetu zákazky:  

Dodávka a montáž prvku detského ihriska - preliezka Včielka. Základná konštrukcia – 

bezúdržbová. Preliezka pozostáva z troch pevných preliezacích tunelov, dvoch dlhých 

lanových preliezacích tunelov, na jednom aj druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom 

rebríku, predná a zadná časť tela v tvare včielky, žltej a čiernej farby, ktorej súčasťou sú aj 

oči, ústa a tykadlá.  

Výška podestov (tunelov) je 90 cm a 30 cm. 

Tunel, telá zvieratiek – HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, 

odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti. 

Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom. 

Rebríky – nerezové. 

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. 

Minimálne rozmery zostavy:  d 6,5 x š 1 x v 2,4 m 

Minimálne rozmery bezpečnostnej zóny: d 9,5 x š 4 m  

 

V prípade Vášho záujmu Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky - Vyplnená 

príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií a jej zaslanie na e-mail: starostka@obecdolnatizina.sk, 

do   10. 07. 2017  . S vybratým uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenu ponuky v EUR 

z oslovených subjektov, bude uzavretá zmluva najneskôr do  24.7.2017 .  

 

 

S pozdravom 

 

 

        ––––––––––––––––––––––––– 

                   Ľubica Ďuricová 
                             starostka obce 
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Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií  

 

 

Predmet zákazky: Preliezka Včielka –  Detského ihrisko Dolná Tížina 

 

 

Verejný obstarávateľ: 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie   Obec Dolná Tižina 

IČO:    00321249 

Sídlo organizácie :     Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 

Internetová adresa:   www.obecdolnatizina.sk 

Kontaktné miesto:  Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 

Kontaktné osoby:  Ing. Ľubica Ďuricová 

e-mail:    info@dolnatizina.sk 

 

 

Ponuka uchádzača 

Predmet zákazky Cena bez DPH 

spolu 

Výška DPH Cena s DPH 

spolu 

Preliezka Včielka – Detské 

ihrisko Dolná Tížina 

Eur Eur Eur 

 

Uchádzač je platcom DPH v SR:  áno   /    nie 

(nehodiace sa preškrtnite) 

 

Názov uchádzača:  

 

Sídlo uchádzača:  

 

Štatutárny zástupca uchádzača:  
 

V ...............,  dňa  ............... 

 

 

 

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

Štatutárny zástupca uchádzača 
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