Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup exteriérových fitness prvkov
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Veľká Čierna
IČO 00632724

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Veľká Čierna 75, 015 01 Veľká Čierna, SK
Kontaktná osoba Ján Matejička, +421908774516, obecvelkacierna@gmail.com

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 7704,30 € bez DPH
Predpokl. obdobie Realizácia do 60 dní od účinnosti zmluvy
realizácie:
Lehota na predkladanie do 23.9.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7LbYq2pExndvwMXKr8eWgk
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Ostatné
Podoblasť Vybavenie športovísk

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie exteriérových fitness prvkov obci Veľká Čierna. Detaily jednotlivých hracích prvkov sú
definované v jednotlivých položkách. Vrátane:
- dodania do sídla verejného obstarávateľa,
- osadenia a montáže exteriérových fitness prvkov,
- vystavenia certifikátu.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 7704,30 EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Uchádzač je povinný v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložiť ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
1. cenovú ponuku s parametrami jednotlivých položiek (technické listy a certifikáty k dodávaným tovarom preukazujúce splnenie
požadovaných parametrov uvedené v stručnom opise).
2. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra.
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3. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v prílohe).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy
Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z iných zdrojov (Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019).
Osobité požiadavky:
- Všetky položky (stroje) musia spĺňať normu STN EN 16630, byť certifikované (TUV, Technická inšpekcia).
- Konštrukcia: vyrobená z hrubostennej ocele,
- Povrchová úprava : žiarové zinkovanie + prášková farba
- Dĺžka záruky : po dobu 5 rokov od zakúpenia
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje
preddavky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Úrad vlády SR .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Eliptický trenažér

1

1,000 ks

Zariadenie určené na precvičenie spodnej, ale i vrchnej časti tela. Nohy sa pri pohybe na trenažéri pohybujú po eliptickej dráhe, čo
znižuje zaťaženie kĺbov. Okrem dolných končatín je pri cvičení na tomto zariadení zapojená aj vrchná časť tela -uchopením držadiel,
ktoré sa pohybujú dopredu a dozadu. Cvičenie na trenažéri zlepšuje kondíciu, vytrvalosť a koordináciu pohybov. Minimálna potrebná
plocha 4280x3520mm.
Max. nosnosť zariadenia je 150kg.
Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm.
Jazdecký trenažér

2

1,000 ks

Na tomto prístroji si precvičíte a posilníte svalstvo horných končatín, brucha, chrbta a nôh.
Minimálna potrebná plocha 4260x3500mm.
Max. nosnosť zariadenia je 150kg.
Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm.
Posilňovací stroj na ramena

3

1,000 ks

Cvičením na tomto stroji efektívne posilníte svalstvo ramien, vrchnej časti chrbta a horných končatín.
Minimálna potrebná plocha 3,94 x 3,75 m.
Max. nosnosť zariadenia je 150kg.
Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm.
Posilňovač brušných svalov

4

1,000 ks

Zariadenie určené na komplexné precvičenie brušných svalov, okrem brušných svalov sú pri tomto cvičení zapojené aj svaly
predlaktia, ramien a chrbta.
Minimálna potrebná plocha 4,35 x 3,75 m.
Max. nosnosť zariadenia je 150kg.
Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140cm.
Stepper a Surf

5

Množstvo

1,000 ks

Posilňuje nohy, pás a boky a zároveň zlepšuje funkciu srdca, pľúc a pružnosť končatín. Zlepšuje tiež flexibilitu a uvoľňuje brušné
svalstvo, svaly dolnej časti chrbta a bokov.
Minimálna potrebná plocha: 3,8 x 4,2 m.
Max. nosnosť zariadenia je150kg.
Zariadenie je určené od výšky i40cm.
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P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Street workout zostava s bradlami a naklonenou rebrinou

6

7

1,000 ks

SEGMENTY:
1 x bradlá
1 x naklonená rebrina
ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava je certifikovaná podl'a STN EN 16 630
Maximálna výška: 2437mm
Rozmery prvku:
3680 x 1850 x 2437 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3mm, jokel 80 x 80
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT -vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu
Počet stanovíšť: 2
Cieľová skupina: 140cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 7380 x 5350mm / 39,49m2
Doprava a montáž

1,000 celkom

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Iné
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Dátum
16.9.2019

Veľkosť
18,7 kB

