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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon) 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

Mesto Spišská Belá 
ul. Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok 
Zastúpený: JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 
IČO: 00326518 
DIČ: 202067953 

           IČ pre daň: neplatca DPH 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a pre predmet zákazky: 
Mgr. Eva Ďurišová 
tel.: 052 468 05 15 
email: durisova@spisskabela.sk 
 

2. Názov zákazky:  
„Vybudovanie (dodanie a osadenie) cvičiacich prvkov workoutového ihriska“  

Hlavný kód CPV:  
37450000-7 -  vybavenie na vonkajšie a halové športy 
37442300-8 – odporové cvičné stroje na precvičovanie dolnej a hornej časti tela 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
    Predmetom zákazky je Vybudovanie (dodanie a osadenie) cvičiacich prvkov 

workoutového ihriska – dodanie a osadenie 13 exteriérových fitnes strojov alebo ich 

ekvivalentov a vytvorenie dopadovej plochy o výmere cca 52 m2
 okolo týchto cvičiacich 

prvkov na precvičovanie celého tela pre všetky vekové kategórie v rámci realizácie 

mikroprojektu s názvom: „Podpora  rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“ 

spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo 

štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
10 272,00 EUR bez DPH. 
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5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miestom  dodania je Mesto Spišská Belá, areál Belianskeho rybníka 

 

 Spôsob financovania zákazky:  

      Predmet obstarávania bude financovaný  z rozpočtu  Európskej únie z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A 

Poľsko-Slovensko 2014-2020 a z  rozpočtu verejného obstarávateľa . 

Fakturácia – bude vystavená jedna faktúra  na celý predmet zákazky po celkovom 

dodaní tovaru a uskutočnení prác. 

     Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok ani zálohu. 

 

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
do 31. 08. 2018 

 

7. Podmienky účasti a spôsob určenia ceny: 
 

Uchádzač  je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku  v slovenskom jazyku 
v členení: na sumu bez DPH, DPH a cena celkom vrátane DPH, pokiaľ nie je platcom 
DPH túto skutočnosť je povinný uviesť v cenovej ponuke. 
 
Variantné riešenia nie sú povolené. 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 
§ 32 ods. 1, písm. e) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením scanu 
príslušných dokumentov len elektronicky. Osobné postavenie preukazuje každý 
záujemca, ktorý predloží ponuku. Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. 
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, 
bude z verejného obstarávania vylúčený. Úspešný uchádzač predloží originál, resp. 
overenú kópiu príslušných dokumentov po schválení verejného obstarávania 
poskytovateľov finančných prostriedkov pred podpisom zmluvy alebo najneskôr 
v deň podpisu zmluvy. 

 

8. Technická a odborná spôsobilosť: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej 

spôsobilosti uverené v § 34 ods. 1 písm. a) zákona v platnom znení – uchádzač 

predloží zoznam poskytnutých tovarov a prác za predchádzajúce tri roky od 
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vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením názvu zákazky, cien, lehôt dodania 

a odberateľov (objednávateľov), pričom aspoň  jeden dodaný porovnateľný tovar a   

porovnateľné práce  dodané a osadené cvičiace prvky  musia  byť v rozsahu min.  

tejto zákazky a zároveň  minimálne dve ďalšie do výšky min. 5 000,00 EUR Ich 

splnenie uchádzač preukáže predložením scanu príslušných dokumentov len 

elektronicky. 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku 

podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania 

vylúčený.  

Úspešný uchádzač predloží originál , resp. overenú kópiu príslušných dokumentov po 

schválení verejného obstarávania poskytovateľov finančných prostriedkov pred 

podpisom zmluvy alebo najneskôr v deň podpisu zmluvy. 

 

9. Kritéria na vyhodnotenie ponuky: 
Najnižšia cena  - cena za dodávku tovaru  a prác s DPH, resp. u neplatcov DPH 

konečná cena tovaru a prác 

10. Spôsob predloženia ponuky: 
 

Lehota na predkladanie ponúk do 11. 06.2018 do 11.30 hod. 

Cenová ponuka  sa môže predložiť aj  prostredníctvom vyplneného Návrhu na plnenie 

kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy na predkladanie cenových ponúk.  

 

Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky v súlade so 

špecifikáciou zákazky – príloha č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

Celá ponuka, doklady, dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 

v pôvodnom jazyku, súčasne predloží úradný  preklad do slovenského jazyka, (okrem 

dokladov predložených v českom jazyku).  

Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk 

bude prijatá na vyhodnotenie. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie 

ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného 

obstarávateľa) nebudú zaradené do vyhodnotenia a budú uchádzačovi vrátené späť 

neotvorené. 

Cenové ponuky sa doručujú: 

a) poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy. Ponuku  je 

nutné predložiť v zalepenej obálke s nasledovným označením: Cenová  
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ponuka  „Vybudovanie/osadenie cvičiacich prvkov workoutového ihriska -  

neotvárať!“ 

  elektronicky prostredníctvom emailu na adresu: durisova@spisskabela.sk.  

 Otváranie cenových ponúk bude neverejné a prebehne dňa 11. 06. 2018 
o 13.00 hod.  

 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo 
 

Príloha č. 1 výzvy: špecifikácia predmetu  zákazky 
Príloha č. 2 výzvy: návrh na plnenie kritéria 
 
V Spišskej Belej, dňa 29. 06.2018 

 

 
                                                                                                                                 JUDr. Štefan Bieľak 
                                   primátor mesta 
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                                                                                                     Príloha č. 1 

 

Špecifikácia workoutového ihriska 

 

Vybudovanie ( dodanie a osadenie) osadenie cvičiacich prvkov workoutového ihriska – dodanie 

a osadenie 13 kusov exteriérových fitnes strojov alebo ich ekvivalentov a vytvorenie dopadovej 

plochy o výmere cca 52 m2
 okolo týchto cvičiacich prvkov na precvičovanie celého tela pre všetky 

vekové kategórie. 

Technický opis stavebných úprav : „Vybudovanie (dodanie a osadenie) cvičiacich prvkov 

workoutového ihriska“  

Jedná sa o typové prvky exteriérových zariadení fitness. Jednotlivé prvky slúžiace na cvičenie budú 

osadené do betónových pätiek do hĺbky 0,6 m. Cvičiace prvky musia spĺňať bezpečnostné kritéria 

podľa príslušných slovenských technických noriem. 

 

Do ceny je potrebné zahrnúť: 

- doprava na miesto realizácie (2x) 

- vykládka fitness prvkov na mieste realizácie 

- montáž prvkov na mieste realizácie 

- osadenie fitness prvkov do pripravených základov 

- pokládka dopadových plôch (52m2) 

Minimálne požiadavky na materiálové vyhotovenie: 

Použitý materiál – žiarovo-zinkovanej ocele, zvary na fitness zariadeniach sú ručne 

opracované a ošetrené zinkovou farbou, čo zaručuje vysokú odolnosť voči vplyvom počasia a 

teda i dlhú životnosť a spokojných užívateľov. Dopadová plocha – gumená bezpečnostná 

dlažba – (gumená rohož – vodopriepustná, resp. zatrávňovacia) hrúbka min. 40 mm ,  farba 

červená 

Fitness prvky musia spĺňať bezpečnostné kritéria podľa STN EN 16630. 

 

 

 

 

 



 
 

Mikroprojekt pod názvom: „Podpora rozvoja  cykloturistiky v meste Spišská Belá“ je spolufinancovaný 
Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. 

 

Ilustračné zábery cvičiacich prvkov: 

 

 

                   

                     Trojitý twister            Twister a steper 

 

                        

                   Eliptický trenažér                                                        Veslovací trenažér 

 

                                       

                         Bradlá                              Dvojitý surf 
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                  Jazdecký trenažér                           Trenažér chôdze 

 

                                              

                  Lavička sed-ľah                                                                            Trojitá hrazda 

                     

Posilňovací stroj horných končatín                                 Posilňovací stroj hrudník-      

rozpaženie 
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           Dvojitý posilňovač nôh 
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Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritéria 

 (vyplnený návrh môže byť súčasťou cenovej ponuky) 

Predmet zákazky: 

„Vybudovanie (dodanie a osadenie) cvičiacich prvkov workoutového ihriska“  

Obchodné meno uchádzača(*).  
Štatutárny zástupca(*):  
Sídlo uchádzača(*):  
IČO uchádzača(*):  
DIČ uchádzača(*):  
IČ DPH(*):  
Bankové spojenie(*):  
IBAN (*):  
BIC (*): 
Telefón/e-mail(*):  
 
 
 
 
 
Cena v € bez DPH za celý predmet zákazky(*):  

DPH 20 %(*):  

Konečná cena v € za celý predmet zákazky(*): 

 

 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  

 

 

V ........................................... dňa .........................2018  

 

................................................................ Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

(*) - ak je relevantné doplní uchádzač 


