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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 Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, IČO: 00317390 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“) Vás vyzýva 
v súlade s § 117 zákona na predloženie ponuky na predmet zákazky “Výstavba detského 
inkluzívneho ihriska“ (zákazka na uskutočnenie stavebných prác). 
 

A) Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky uskutočnenie nasledovných stavebných prác: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác akcie - Výstavba detského 
inkluzívneho ihriska – v zmysle projektu pre stavebné povolenie „Výstavba detských 
inkluzívnych ihrísk“, ktorý vyhotovila Ing. arch. Andrea Kliská, Veľké Lovce 731, 941 42 
Veľké Lovce v októbri 2021. 
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: 
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto verejným obstarávaním (určenie 
predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným úkonom), 
pričom toto verejné obstarávanie je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v 
zmysle § 6 ods. 1 zákona. 
 

D) Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je potrebné doručiť do 16.02.2022 do 09.00 hod. na adresu: Obec Košeca, Obecný 
úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce. 
 

S pozdravom 
 
 

Mgr. Radomír BRTÁŇ 
starosta obce 

 
 
1. Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu  zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO 
 


