
Protokol o zákazke č.4060

Názov zákazky: Športom k zdraviu v obci Vysoká pri Morave

Zverejnená: 7.11.2019

Ukončená: 27.11.2019

Predpokladaná hodnota: 4166,66 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 1. štvrťrok 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 26.11.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Opis

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

1.Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave
Zastúpený: Dušan Dvoran, starosta obce
IČO: 00305197
Telefón: 0905 537 343
Elektronická pošta: obecnyurad@vysokaprimorave.sk, starosta@vysokaprimorave.sk
Internetová adresa: www.vysokaprimorave.sk 

2. Druh zákazky: Spoločný slovník obstarávania
37535200-9 – Zariadenie ihrísk

3. Názov zákazky: Športom k zdraviu v obci Vysoká pri Morave

4. Opis zákazky: Ide o využitie územia v obci Vysoká pri Morave, výstavbou outdorového vybavenia podľa
špecifikácie uvedenej v tabuľka špecifikácia(Popis bez údržbovej Kovovej outdorovej zostavy)
-Certifikované podľa normy STN EN 1176
- Ihrisko musí byť bez údržbové
Všetky prílohy ku súťaži sú na stránke obce www.vysokaprimorave.sk

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 4166,66 € bez DPH

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Vysoká pri Morave, areál športového
štadióna

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet
zákazky, vrátane dodávky a montáže.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác najneskôr: do 15.03.2020

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov
poskytnutých z dotácie Úradu vlády SR.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude
realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje
sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.

11. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku podľa tabuľka
špecifikácia (výkaz výmer) a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm.
e) zákona.. Ďalej musí mať prílohu č.3 a to vypísanú a potvrdenú Zmluvu o dielo.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnené a potvrdené čestné prehlásenie - príloha č.1

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo- 1 / 4 -



Opis zákazky

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

12. Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2019 do 12.00 hod.

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk 27.11.2019 o 17.00 hod. Výsledok
vyhodnotenia ponúk bude formou emailu.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý
predmet zákazky.

15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania je Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluva o dielo je prílohou č. 2 tejto
výzvy.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - príloha č.2. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany
sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2020

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený
postup verejného obstarávania, ak:

- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie
ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na
uskutočnenie predmetu obstarávania.

- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v
poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia,
spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené
európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo
národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných
výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi
vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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.

- Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov

Prílohy:

PRÍLOHA Č.1 -Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO Vysoká.docx
PRÍLOHA Č.2 - Návrh - Zmluva o dielo Vysoka pri Morave.docx

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1

Surfovacie zariadenie 1,000 ks 756,00 € 942,00 €

Pre 2 osoby. Vek: od 15 rokov. 
-Posilňovanie svalov pásu, zlepšovanie ohybnosti a koordinácie tela. 
-Precvičovanie chrbtového svalstva a pásu.

2

Rebrík lezecký - Workoutový prvok 1,000 ks 573,60 € 960,00 €

-Na posilňovanie celého tela a na zvyšovanie obratnosti. 
-Zariadenie nie je určené na hru detí. 
-Ocľová konštrukcia.
-Žiarové Zinkovanie

3

Multifunkčná fitness súprava 1,000 ks 960,00 € 1968,00 €

-Zariadenie je určené pre 3 osoby.
-Vek od 15 rokov.Súprava sa skladá za zariadenia k precvičovaniu pásu (twist) a zariadeniu na precvičovanie chôdze (stepper a
korčule).

4
Trojitá hrazda 1,000 ks 573,60 € 817,80 €

-Zariadenie je určené max. pre 3 osoby.
-Vek: od 15 rokov. Zariadenie slúži k posilňovaniu svalov hornej polovice tela – svalov chrbta, hrudníka, ramien a horných končatín.

- 2 / 4 -



5
Precvičovanie chôdze + Precvičovanie pásu (twist) 1,000 ks 756,00 € 1056,00 €

-Zariadenie je určené až pre 3 osoby. Vek od 15 rokov. 
- Súprava sa skladá zo zariadenia k precvičovaniu pásu (twist) a zariadenia na precvičovanie chôdze (stepper a korčule).

6

Jazdecké zariadenie- koník 1,000 ks 611,40 € 1128,00 €

-Pre 1 osobu. Vek : od 15 rokov.
- Posilňovanie svalov paží, nôh, pásu, zadnej časti brucha a hrudníka, možnosť kompletného pohybu končatín, zvyšovanie srdečnej
a pľúcnej kapacity.

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

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

Email Dátum

adarasport@gmail.com 7.11.2019

astrium@astrium.sk 7.11.2019

info@agger.sk 7.11.2019

kucharovic@octago.sk 7.11.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Adara Slovakia, s.r.o. 36232335 15.11.2019 8:56 5694,00 s DPH

AGGER,s.r.o. 45982007 25.11.2019 9:42 5826,00 s DPH

Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 25.11.2019 8:46 4860,00 s DPH

ASTRIUM, s.r.o. 44269161 14.11.2019 14:01 6462,00 s DPH

Evropská Training s.r.o. 28600151 25.11.2019 13:18 4920,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 4860,00 s DPH

2. Evropská Training s.r.o. 28600151 4920,00 s DPH

3. Adara Slovakia, s.r.o. 36232335 5694,00 s DPH

4. AGGER,s.r.o. 45982007 5826,00 s DPH

5. ASTRIUM, s.r.o. 44269161 6462,00 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: Veríme 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: 4860,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 4860,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Cena spolu:   4860,00 € s DPH
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1 Surfovacie zariadenie ks 1,000 756,00  756,00

2 Rebrík lezecký - Workoutový prvok ks 1,000 960,00  960,00

3 Multifunkčná fitness súprava ks 1,000 960,00  960,00

4 Trojitá hrazda ks 1,000 756,00  756,00

5 Precvičovanie chôdze + Precvičovanie pásu (twist) ks 1,000 756,00  756,00

6 Jazdecké zariadenie- koník ks 1,000 672,00  672,00

Cena spolu:   4860,00 € s DPH

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

