Výzva na predkladanie ponúk
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Obec Soblahov

IČO:

00311987

Sídlo:

Soblahov 470, 913 38 Soblahov

Kontaktná osoba : Marian Hudec, starosta
Telefón :

0326528705, 0905428220

Elektronická pošta: soblahov@soblahov.sk
Internetová adresa: www.soblahov.sk

2. Názov predmetu zákazky
Nákup výbavy do vonkajšieho fitnes ihriska - Program: Podpora rozvoja športu na rok 2019

3. Predmet zákazky a obsah prác
Vypracovanie cenovej ponuky na Nákup športovej výbavy z Programu Podpora rozvoja športu na
rok 2019, Podprogram č. 4, názov projektu: Nákup výbavy do vonkajšieho fitnes ihriska, Číslo
projektu: PRS-464/2019/4, Účelové určenie: Nákup športovej výbavy.
4. Špecifikácia zákazky
Exteriérový Posilňovací stroj na ramená - Max. nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže
používať osoba vyššia ako 140 cm.
Exteriérový Jazdecký Trenažér - Max. nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať
osoba vyššia ako 140 cm.
Exteriérový Stepper & Surf
Exteriérový Posilňovač brušných svalov

Súčasťou ponuky bude Doklad spoločnosti o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo
práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, napr. informačný výpis z Obchodného
registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra dodávateľa.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dodávke tovaru.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 150 €
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5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podľa bodu 4. Výzvy

7. Miesto dodania predmetu zákazky
Obecný dom - budova súpisné číslo 470
Výbava bude umiestnená v areáli ZŠ s MŠ Soblahov (pred budovou telocvične ŽŠ) na pozemku
KN-C parc.č. 4607/2.

8. Skončenie dodávky - ukončenie prác
31.12.2019

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly
Úradu vlády SR a z vlastných finančných zdrojov Obce Soblahov.

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 6.11.2019

čas: 15:00

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
adresa verejného obstarávania uvedená v bode 1.

11. Spôsob predkladania ponúk
Elektronickou poštou na soblahov@soblahov.sk, poštou na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1. alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na tejto adrese. Ponuky
budú predkladané v slovenskom jazyku a v Eur spolu s DPH. Uchádzač obálku s ponukou označí
heslom „Nákup výbavy do vonkajšieho fitnes ihriska - Program: Podpora rozvoja športu na rok
2019“.

12. Podmienky vyhodnotenia ponúk
•
•

•

vyhodnotenie ponúk bude neverejné ustanovenou komisiou
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po
vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný
obstarávateľ prijme, bude odoslané oznámenie o jej prijatí.
Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu.

13. Kritéria na hodnotenia ponúk
Najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky pri dodržaní
kritérií v bode 4.

14. Lehota viazanosti ponúk
28.2.2020

15. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prieskum trhu aj bez uvedenia dôvodu
zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov.

Požadovaná záručná doba je 24 mesiacov.

V Soblahove, dňa 28.10.2019
......................................................
Marian Hudec v.r.
starosta obce
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