VÝZVA
na predkladanie ponúk
zákazky podľa §117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Verejný obstarávateľ:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
IČO:
Kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:

Obec Doľany
Doľany č. 169, 900 88 Doľany
Doľany
900 88
00304727
Jozef Mrruškovič-starosta
0336499123
0905662386
starosta@dolany.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
4. Názov zákazky
Nákup tovaru a jeho inštalácia- „Cvičíme a hýbeme sa spoločne - vonkajší fitnes“
5. Druh zákazky
Zákazka na nákup tovaru s jeho inštaláciou na verejnom priestranstve a dopravou
6. Hlavné miesto dodania
Obec Doľany- pozemok registra C KN s parcelným č. 488/1 , k. ú. Doľany podľa
priloženej mapovej snímky:
mapa
7. Výsledok verejného obstarávania
Zmluva o dielo

8. Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je nákup a inštalácia prvkov pre vonkajší fitnes, vrátane ich dopravy
na miesto určenia.
Stroje musia spĺňať normu STN EN 16630, byť certifikované ( TUV, Technická inšpekcia)
Konštrukcia musí byť vyrobená z hrubostennej ocele, povrchová úprava žiarové
zinkovanie + prášková farba.
Predmet zákazky bude realizovaný v lokalite obce Doľany nachádzajúci sa na parc.
registra C KN č. 488/1, v k. ú. Doľany vo vlastníctve obce Doľany, podľa priloženej
mapovej snímky.
Realizácia predmetu zákazky:
Č.
1
2

Názov položky
Dvojitý posilňovač nôh
Veslovací trenažér

počet
1
1

3
4
5
6

Posilňovací stroj na hrudník – výtlak
Posilňovací stroj na brušné svalstvo
Jazdecký trenažér
Doprava

1
1
1
1

7

Gumená zatrávňovacia rohož

18 m2

Verejný obstarávateľ poskytuje nevyplnený výkaz výmer, ktorý vyplnený je súčasťou
predkladanej ponuky od záujemcu.
Zdroj financovania: z poskytnutej dotácie ...... a vlastných rozpočtových zdrojov verejného
obstarávateľa..
Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
4 900 EUR bez DPH
10. Termín dokončenia diela
25.03.2020
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR.
Uchádzač musí predložiť prílohu č. 1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií a prílohu
č. 2 Vyplnený výkaz výmer podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
12. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:
Dátum a čas: do 28. 02. 2020 do 12.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuku, resp. návrh na plnenie kritéria je potrebné doručiť buď v elektronickej podobe

(e-mailom) na adresu oudolany@dolany.sk alebo poštou či osobne na adresu verejného
obstarávateľa v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka –
„Cvičíme a hýbeme sa spoločne - Vonkajší fitnes“

13. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
13.1 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
13.2 Vyplnený výkaz výmer (Príloha č. 2) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.

14. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo

Dátum spracovania: 24.02.2020
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2- Nevyplnený výkaz výmer

______________________
Jozef Mruškovič, starosta obce

Príloha č. 1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač:

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

Adresa sídla:

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

IČO:

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

Vypĺňa platca DPH:
Položka

Cena za služby
v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena za služby
v EUR s DPH

Ponuka na vonkajší fitness
vrátane dopravy a
inštalácie

Vypĺňa neplatca DPH:
Položka

Cena za služby v EUR s DPH

Ponuka na vonkajší fitness
vrátane dopravy a
inštalácie

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

Podpis

NEVYPLNENÝ VÝKAZ VÝMER
Príloha č. 2
Č.

Názov položky

počet

MJ

1
2
3
4
5
6
7

Dvojitý posilňovač nôh
Veslovací trenažér
Posilňovací stroj na hrudník – výtlak
Posilňovací stroj na brušné svalstvo
Jazdecký trenažér
Doprava
Gumená zatrávňovacia rohož

1
1
1
1
1
1
18

M2

Cena bez
DPH

DPH

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

Podpis

Spolu s DPH

