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Nová Bystrica, 13.09.2019

Vec
VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  CENOVEJ  PONUKY  NA  STANOVENIE  PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

Obec  Nová  Bystrica  vyhlasuje  túto  výzvu  na  predloženie  cenových  ponúk  z dôvodu  určenia
predpokladanej hodnoty zákazky. 

Názov zákazky: „Dodanie športovej techniky“

Predmet zákazky:
Nákup a dodávka fitness strojov na vonkajšie použitie k projektu s názvom „Fitnessom k zdravému 
telu“.

Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je nákup a dodanie fitness strojov na vonkajšie použitie k projektu s názvom
„Fitnessom  k  zdravému  telu“, ktorý  bol  schválený  na  realizáciu  v rámci  poskytnutia  dotácie  z
programu Úradu vlády SR - Podpora rozvoja športu na rok 2019 (Podprogram č. 4 - nákup športovej
výbavy). Stroje  musia  spĺňať  normu  STN  EN  16630  a  byť  certifikované  (TUV,  Technická
inšpekcia). Zákazka zahŕňa dopravu do obce Nová Bystrica.
Číslo projektu: PRS-928/2019/4
Účelové zariadenie: Nákup športovej výbavy
Oblasť:  Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť: Zariadenie a vybavenie ihrísk

Verejný obstarávateľ požaduje:
Konštrukcia  musí  byť  vyrobená  z  hrubostennej  ocele,  povrchová  úprava  žiarové  zinkovanie  +
prášková  farba.  Fitness  stroje  musia  byť  navrhnuté  tak,  aby  osoba,  ktorá  bude  na  nich  cvičiť
dokázala precvičiť celé telo vlastnou váhou.Záruku na zariadenie po dobu 5 rokov.
Dodávané fitness stroje:  
1. Posilňovací stroj na ramená – 1 kus
2. Posilňovací stroj na brušné svalstvo – 1 kus
3. Eliptické zariadenie – 1 kus
4. Jazdecký Trenažér – 1 kus
5. Stepper a surf – 1 kus
6. Veslovací trenažér – 1 kus

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky vychádzal z podkladov, ktoré sú v prílohe č.1 (opisný 
formulár) - tieto informácie sú pre uchádzačov záväzné.
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.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
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so starostom obce. Kontakt: jozef.balacin@novabystrica.sk.

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.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť:
 - kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského 
alebo iného relevantného registra);
- technické listy ku jednotlivým prvkom detského ihriska;
- certifikáty;
- vyhlásenia o zhode.

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti:
- STN EN 1176 a STN EN 1177;
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi;
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými
zvarmi;
- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy;
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie.

Ďalšie informácie obstarávateľa: 
Cenovú  ponuku  podľa  tejto  výzvy  doručte s označením:  „Dodanie  športovej  techniky“  -
NEOTVÁRAŤ a to e-mailom na e-mailovú adresu:  jozef.balacin@novabystrica.sk alebo osobne,
respektíve poštou  v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača  na adresu
verejného obstarávateľa. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne,
a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín.

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.

V prípade, že výsledná predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 5000 Eur bez DPH, budú
ponuky  považované  za  súťažné  a víťaznému uchádzačovi  bude vystavená  záväzná  objednávka,
respektíve bude s ním podpísaná zmluva.

V tom prípade bude kritériom na výber ponuky:  ponuka s ponúkanou najnižšou cenou v Eur s DPH
(u platcu) a v Eur bez DPH u neplatcu DPH.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH
- výška DPH v EUR
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.

Miesto dodania predmetu obstarávania: 
Obec Nová Bystrica
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Podmienky financovania:
Predmet  zákazky  bude  financovaný  z  dotačných  a  vlastných  zdrojov  verejného  obstarávateľa,
formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 14
dní po ukončení prác / od dodania tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:      do 23.09.2019 do 08:00 hod.

Ďalšie podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

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. 

Údaje o verejnom obstarávateľovi:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nová Bystrica
Sídlo verejného obstarávateľa: Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica
Zastúpený: Ing. Jozef Balačin – starosta 
IČO: 00314145
DIČ: 2020553150
Email: jozef.balacin@novabystrica.sk
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase:
- Pondelok: 07:00 - 15:00 hod.
- Utorok: 07:00 - 15:00 hod.
- Streda: 07:00 –16:00 hod.
- Štvrtok: 07:00 - 11:30 hod.
- Piatok: 07:00 - 14:00 hod.

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Balačin, v.r.
starosta obce

Prílohy:
Príloha č.1 - opisný formulár
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