Protokol o zákazke č.3567
Názov zákazky: Cvičíme v každom veku pre zdravie
Zverejnená: 5.9.2019
Ukončená: 16.9.2019
Predpokladaná hodnota: 4320,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia do 60 dní od účinnosti zmluvy
Lehota na predkladanie
ponúk: 12.9.2019 12:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ
Firma Obec Kocurany
IČO / DIČ / IČDPH: 00648868 / 2021118011 / neplatca DPH
Adresa Kocurany 105, 972 02 Opatovce nad Nitrou, SK
Kontaktná osoba Ing. Vojtech Čičmanec, +421465439872, obec@kocurany.sk

Opis
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

Nákup a dodávka fitness strojov na vonkajšie použitie, stroje musia spĺňať normu STN EN 16630 a byť
certifikované (TUV, Technická inšpekcia) pre Obec Kocurany, vrátane dopravy, montáže, osadenia a
ukončenie revíznou správou.
Verejný obstarávateľ požaduje:
Konštrukcia musí byť vyrobená z hrubostennej ocele, povrchová úprava žiarové zinkovanie + prášková
farba.
Záruku na zariadenie po dobu 5 rokov.
Fitness stroje musia byť navrhnuté tak, aby osoba, ktorá bude na nich cvičiť dokázala precvičiť celé telo
vlastnou váhou.
Dodávané stroje:
1. posilňovací stroj na ramená
2. posilňovací stroj na brušné svalstvo
3. dvojitý twister
4. stepper a surf
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky vychádzal z podkladov, ktoré sú v prílohe - tieto informácie sú
pre uchádzačov záväzné.
Obstarávateľ vyčlenil na túto zákazku sumu 4,000 EUR s DPH. V prípade, že víťazná ponuka bude vyššia
ako uvedená suma si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neobstarať všetky stroje tak, aby výsledná
suma zo zadania bola nižšia ako vyčlenená suma.
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.
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 4320,00 EUR.
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 so
starostom obce. Tel. 0905 585 497.
Uchádzač je povinný do cenovej -ponuky
1 / 3 -zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady
Opis že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli
na práce, materiál a prepravu. V prípade,
súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla
Opis zákazky finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
1. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).
2. technické listy ku jednotlivým prvkom detského ihriska, certifikáty, vyhlásenia o zhode
3. výkaz výmer v prílohe č.1
4. vyplnená zmluva o dielo príloha č.2
5. čestné vyhlásenie o účasti vo verejnom obstarávaní (vzor je 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.
Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s touto výzvou (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené
ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s touto výzvou, budú zoradené do poradia, pričom
na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
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
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2019 a
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru. Preddavky na práce
verejný obstarávateľ neposkytuje.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Cvičíme v každom veku pre zdravie

Najnižšia ponuka

1,000 celkom

Najvyššia ponuka

3216,00 €

3216,00 €

Rozpis položiek je definovaný v prílohe, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:
Email

Dátum

info@bajansport.sk

5.9.2019

info@verimevzabavu.sk

5.9.2019

rejko@sportservice.sk

5.9.2019

slotik@dextrade.sk

5.9.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov
Verime v Zábavu, s.r.o.

IČO
46167145

Dátum
5.9.2019 11:27
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Ponuka

DPH

3216,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#
1.

Názov
Verime v Zábavu, s.r.o.

IČO

Cena

46167145

DPH

3216,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.
Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: Verime v Zábavu, s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 46167145 / 2023253034 / SK2023253034
Sídlo: Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín, SK
Kontakt: Ing. Adolf Šimko (+421908454995 - objednavky@verimevzabavu.sk)
Výsledná cena: 3216,00 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 3216,00 €)

Položky
P.Č.
1

Názov položky /
Parametre a vlastnosti
Cvičíme v každom veku pre zdravie

Merná
jednotka
celkom

Počet
jednotiek
1,000

Jednotková
cena
3216,00

Výsledná
cena
spolu
3216,00

Cena spolu: 3216,00 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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