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 naše číslo:1294/2016                                                                                                       V Kanianke dňa  15.11. 2016 

Výzva na predkladanie ponúk  

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Fitness park Kanianka“ 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov:    Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení:  Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba:  Martin Badák, samostatný odborný referent  

Telefón:    046/5400615 

Elektronická pošta: ocu.kanianka@stonline.sk 

Internetová adresa: www.kanianka.sk 

IČO:    00518239 

DIČ:    2021160361 

Bankové  spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu :  9000151002/5600        

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., resp. u starostu 

obce Kanianka - Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615. 

3. Predmet zákazky:  Zhotovenie work-outového ihriska; CPV 45212210-1, 37415000-0 až 37426000-0  

4. Názov predmetu zákazky: „Fitness park Kanianka“ 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom  zákazky je výroba a osadenie work-outového ihriska na parcele CKN  č. 2687 a časti parc. č. 

2683/1 v k.ú. Kanianka v zmysle príslušných noriem, legislatívy, STN a doporučení výrobcov. Požadujú sa 

nasledovné zostavy a cvičebné náradie: 

Zostava č. 1:  

1x    Trojité bradlá vo výške 1500 mm  o dĺžke minimálne 2000 mm 

4x    Hrazda vo výške nad 2200 mm  o minimálnej šírke 1400 mm 

1x    Trojitá hrazda vo výške nad 2200 mm o minimálnej šírke 1400 mm 

1x    Rebrík vodorovný vo výške nad 2300 mm o minimálnej dĺžke 3000 mm 

1x    Rebriny zvislé o výške cca 2450 mm o minimálnej šírke hrazd 1100 mm 

1x    Hrazda lomená dlhá, o minimálnej dĺžke 3000 mm (negatívná chrbtová) zložená z dvoch častí 

1x    Držiak na kruhy mimo osy nôh – minimálne 3000 mm nad zemou 

1x    Multibar (hrazda so štyrmi zalomenými úchopmi vhodná na úzke i širšie príťahy) 

1x    Wing (krátky šikmý rebrík) 

Zostava č. 2: 

6x    Hrazda v rôznych výškach o minimálnych šírkach 1400 mm 

1x    Dvojitá hrazda vo výške nad 2200 mm o minimálnych šírkach 1400 mm 

Náradie č. 3: 

3x   Abdominal Bench (funkčná šikmá lavica pre cvičenie brušných svalov) 

Náradie č. 4 

1x   Dip Bench Cut (funkčná vodorovná lavica so štyrmi minibradlami) 

Náradie č. 5 

1 pár Step up (stupienky pre výskoky vo výškach  50 cm) 

Vizualizácia požadovaného náradia tvorí prílohu výzvy. 

Dodávateľ sa musí preukázať minimálne piatimi referenciami na zákazky Street Workoutového zamerania 

realizovaných v ČR a v SR v minimálne takom rozsahu, ako sú súťažné podklady. 

Povrchová úprava pozink plus komaxit – farebná kombinácia podľa palety RAL a požiadaviek obstarávateľa. 
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Dodávateľ musí byť plne atestovaný (certifikovaný) a spôsobilý pre výstavbu verejných street workoutových 

ihrísk a dodané náradie podľa špecifikácie a vizualizácie musí mať tiež atest pre verejné street workoutové 

ihriská (napr. Doklad o zhode, TUV atď.). 

Dodacia lehota musí byť kratšia než päť týždňov od podpisu zmluvy v.r. montáže. Obstarávateľ požaduje 

záruku aspoň 4 roky a rovnakú dobu výkonu revízie a údržby. 

Stojné nohy konštrukcií musia byť vyrobené z joklového profilu 100x100 mm o minimálnej hrúbke 4 mm. 

Hrúbka materiálu  - trubiek použitých na hrazdy musí byť o minimálnej hrúbke 3,3 mm. 

Ku spojeniu stojných nôh a hrázd musia byť použité pevnostné šrauby tak, aby pri uvoľnení nedošlo k 

pretočeniu hrazdy. 

Uzavretie stojných nôh z vrchnej strany musí byť zhotovené „napevno“ (napríklad zavarením materiálu), nie 

len zazátkovaním plastovou krytkou a podobne. 

Kotvenie konštrukcií musí byť na betónové pätky, či do betónovej základovej dosky. Spojenie stojných nôh a 

betónu bude riešené  závitovými tyčami. 

Celý park však musí byť demontovateľný za použitia špeciálneho náradia. Súčasťou zákazky je aj promo 

akcia predvádzanie cvičení v rozsahu aspoň 30 minút tromi cvičencami na náklady uchádzača v termíne podľa 

dohody zmluvných strán, najneskôr do 2 rokov od odovzdania diela. 

V cene diela musia byť započítané všetky súvisiace náklady a náklady podľa vyššie uvedeného popisu. 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním, podľa opisu uvedenom  v predmete 

zákazky a zmluvou o dielo. Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady aby dielo 

spĺňalo požadované parametre, záruku, údržbu, povrchovú úpravu, servis a revízie, promo akciu, príslušné 

normy a bolo naďalej funkčné. Cenu zákazky nemožno dodatočne navyšovať.  Cenová ponuka musí 

obsahovať cenu diela ako celku.  

7. Miesto dodávky: parcele CKN  č. 2687 a časti parc. č. 2683/1 v k.ú. Kanianka – lesík pri ceste nad 

priehradou.  

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  Termín odovzdania diela je  do 15.12.2016. 

Predpokladaný začiatok realizácie: november 2016. 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Finančné prostriedky budú poskytnuté  z rozpočtu 

verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúry - max. 30 dní od odovzdania a prevzatia diela bez vád a 

nedorobkov. Podrobnosti a platobné podmienky sú v zmluve o dielo.   Obstarávateľ  zálohy neposkytuje.  

10. Podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) - 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. Originál, alebo  overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloží úspešný 

uchádzač po prijatí oznámenia o úspešnosti pokiaľ preukázal splnenie podmienky fotokópiou, alebo čestným 

vyhlásením – vzťahuje sa na oprávnenie podnikať. 

11. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo so zapracovanými podmienkami výzvy. 

12. Uchádzač predloží: Doklad o splnení podmienok účasti (bod 11.) a doplnené, opečiatkované a podpísané 

oprávnenými osobami 2 rovnopisy zmluvy o dielo, ktoré sú súčasťou tejto výzvy (uchádzač doplní len svoje 

dáta, cenu, oprávnené osoby – vybodkované miesta v zmluve). Predloženú cenu za celý predmet zákazky 

s DPH; Uchádzač predloží doklady o použitých výrobkov ako technický list a doklady o zhode resp. o splnení 

príslušných EN, STN, referencie o zhotovení minimálne piatich obdobných zákazok, každá aspoň v sume  

súťaženej zákazky. Zároveň predloží obchodný názov výrobkov, ich vizualizáciu a doklady o požadovaných 

parametroch. Uvedie dĺžku záruky v mesiacoch. 

Uchádzač nacení celú ponuku so všetkými súvisiacimi nákladmi tak, aby nevznikli náklady naviac, ktoré sa 

neuhrádzajú. Cenová ponuka musí obsahovať cenu diela ako celku, uvedie cenu bez DPH, sumu DPH a cenu 

diela s DPH. Pokiaľ nie je platcom DPH, tak túto skutočnosť uvedie. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky 

výzvy budú vyradené. Uchádzač uvedie záruku, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 roky od odovzdania a prevzatia 

predmetu diela. 

13. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  cca. 14.000 € 

14. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota  na  predkladanie  ponúk je do 21.11.2016  do 

11:30 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, obecný úrad, SNP 583/1, 972 17  Kanianka. 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom 

obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača. Obal ponuky musí byť označený textom: 
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názov zákazky „Fitness park“, a formulkou „Neotvárať“. Ponuka doručená po lehote na  predkladanie 

ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

15. Otváranie ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa bude konať 21.11.2016 o 12:15 hod. v zasadacej 

miestnosti obecného úradu v Kanianke, SNP 583/1, 972 17 Kanianka. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa 

kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

16. Kritériá na hodnotenie ponúk: Ponuka s kombináciou najnižšej ceny, najdlhšej záruky a referencií sa 

umiestni na prvom mieste v poradí. Ponuka s nepravdivými referenciami, alebo referenciami ktoré v počte 

aspoň 5 nedosiahnu u každej referencie aspoň ponúknutú hodnotu zákazky sa vyraďujú (referencie s hodnotou 

zákazky v danom predmete diela potvrdí objednávateľ). Ponuka na prvom mieste s najnižším počtom bodov 

bude vyhodnotená ako úspešná. Víťaz súťaže je subjekt s najnižším počtom bodov pri splnení ostatných 

podmienok výzvy. Body za referencie, záruku a cenu sa sčítavajú. 

Hodnotenie: Pri splnených kritériách u  referencií je maximálny počet možných bodov -20 pričom každej 

referencii v počte nad 4 budú pridelené -4 body, až do dosiahnutia maximálneho počtu -20 bodov (napr. 7 

referencii = -12 bodov; výpočet 7 - 4 ˣ (-4) = -12).   

Pri záruke je maximálny počet možných bodov -10, pričom za každý mesiac záruky nad 47 mesiacov bude 

pridelený -1 pol bod (napr. pri záruke 60 mesiacov = -6,5 bodov; výpočet  60 – 47 ˣ (-0,5)=  -6,5). 

Pri cene nie je počet bodov limitovaný, pričom 1 bod zodpovedá 1%-tu z aritmetického priemeru všetkých 

cien nevyradených uchádzačov. Podiel ponúknutej ceny a jedného percenta vypočítaného z aritmetického 

priemeru všetkých cien zodpovedá pridelenému počtu bodov  (napr. štyria uchádzači ponúkli ceny 12000 €, 

13800 €, 10058 € a 14632 €. Priemerná cena je 12622,5 € z toho 1% = 126,225 €. 12000/126,225=95 bodov; 

13800/126,225=109,3 bodov; 10058/126,225=79,6 bodov; 14632/126,225=115,91 bodov.  

17. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. Informácia o výsledku verejného obstarávania 

sa oznámi úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom 

a úspešným uchádzačom nadobudne podpísaním zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. 

18. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.  

19. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplní 

podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. ak ponuky budú  

presahovať finančný limit pre uvedený typ zákazky, ak sa zásadným spôsobom zmenia podmienky, ktoré boli 

pri vyhlásení súťaže, alebo ak tak pripúšťa zákon. 
 

 

prílohy: zmluva o dielo, vizualizácia zostavy                                                                   

 

 

Ivor Husár       

                                                                                                                                    starosta obce   


