
 

Výzva na predkladanie ponúk  

v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  

niektorých  zákonov v súlade  § 117  

Číslo zákazky :10/2016/Ka 

Názov zákazky : Exteriérové fitnes prvky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

    Názov:   Mesto Rožňava 

    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 

    IČO:   00328 758 

    Kontaktná osoba:  Mária Kardošová 

    e-mail:                verejneobstaravanie@roznava.sk  

    Telefón:               058/7773 256 

2. Typ zmluvy:  

    Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:     

    Mesto  Rožňava  lokalita  „sídlisko Juh“    

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je nákup  exteriérových  fitnes prvkov uvedených v prílohe č. 1 

tejto výzvy, vrátane dopravy, vyloženia na určené miesto, vybudovania základov pätiek 

pre jednotlivé prvky, montáž a osadenie prvkov do pripravených základov. 

    Do  ceny  tovaru   sa   započítajú  všetky  náklady   spojené  s  dodaním  a   osadením    

    predmetnej zákazky až do uvedenia do prevádzky.  

Fitnes zóna bude realizovaná na prirodzenej trávnatej ploche mierne svahovitej v 

lokalite „sídlisko Juh“, na ploche cca 18 x 15 m.  

    Konštrukčné riešenie a povrchová úprava zariadení by mala byť taká, aby sa podriadila   

    jednoduchej   údržbe,   dlhej   životnosti   s antivandalskou   úpravou,   prvky  kovové   

    s   aplikáciou    práškovej   farby. Zvary   na   fitness prvkoch  opracované a  ošetrené   

    zinkovou farbou.  Pohyblivé    časti    strojov    majú   byť    vybavené vymedzovačom  

    pohybu, aby sa  predišlo  úrazu  alebo  poškodeniu stroja. Materiál  použitý  na výrobu    

    fitnes a   workout   prvky – žiarovo - zinkovaná oceľ. Rúčky/držadlá: pogumované . 

    Trvalo zabudované   exteriérové  prvky majú  mať certifikát podľa STN 16 630.   

5. Vzhľadom na špecifické podmienky, že prvky majú byť osadené na mierne svahovitej 

ploche pre ich osadenie a rozmiestnenie verejný obstarávateľ doporučuje vykonať 

obhliadku miesta realizácie, aby záujemcovia si sami overili potrebný rozsah činnosti 

a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie  ponuky tak, aby 

ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na realizáciu 

predmetu zákazky.  Výdavky spojené s obhliadkou  idú na ťarchu záujemcu.  

    Obhliadku miesta na zhotovenie diela je možné vykonať v dňoch 06.05 – 09.05.2016 v    

    čase od 8.00 hod do  14.00 hod.  po  telefonickom dohovore  s  kontaktnými  osobami     

    uvedenými v bode 1 tejto výzvy.                                               

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

    Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač v priloženej tabuľke na základe vlastných 

výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním a osadením 

požadovaného predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto 

skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o navrhovanej cene vo formulári. 

7. Variantné riešenie:  
     Nepripúšťa sa. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

    Úspešný uchádzač  predloží :   
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     Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických 

osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných 

predpisov - fotokópiu 

-  Čestné vyhlásenie, že ako uchádzač nemáme nedoplatky voči sociálnej poisťovni, 

zdravotným, poisťovniam a daňové nedoplatky. 

-    Čestné  vyhlásenie,  že  naňho  nebol  vyhlásený  konkurz,  nie  je   v   likvidácii,  ani   

nebolo   proti   nemu   zastavené   konkurzné   konanie  pre  nedostatok  majetku  

alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku.   

9. Obsah cenovej ponuky: 

 Identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo   

telefónu, číslo faxu,  

 Návrh na plnenie kritéria bod č. 16 (Príloha č. 2) 

 

10.Splnenie podmienok účasti : 

    Splnenie podmienok účasti bude posudzované  na základe  predloženia  požadovaných    

    dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 

 

11. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: lokalita sídlisko Juh   

      Kompletná  dodávka  a  montáž   predmetnej  zákazky  sa  uskutoční  najneskôr  do   

      30.06.2016.  Pri  nepriaznivom  počasí  práce  sa  uskutočnia  do  15.07.2016.  

  

12. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.  

13. a) Lehota na predloženie ponuky: do 10. 05. 2016 do 9:30 hod. 

      b)Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť elektronicky na adresu:     

verejneobstaravanie@roznava.sk   

     c)Cenová ponuka sa predkladá formou vyplnenej návratky (tvorí prílohu č. 2 výzvy), 

elektronicky v lehote na predkladanie ponúk. Vyplnenú a podpísanú návratku po 

naskenovaní je potrebné elektronicky zaslať na vyššie uvedenú elektronickú 

adresu! 

       Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

       Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  

 14. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 

      V tejto  výzve  sú  uvedené  všetky  podklady  na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    

      súťažné  podklady  sa  preto  neposkytujú. 

 15. Podmienky financovania: 

      Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný   z 

finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná 

bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.   

      Predpokladaná hodnota: 6 300,00 bez DPH. 

 16. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

      - najnižšia cena vrátane DPH 

 17. Ďalšie podmienky: 

      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, 

      ak   cenová   ponuka    nebude   vyhovovať    finančným    možnostiam    verejného   

      obstarávateľa,  alebo   ak   budú  neregulárne  alebo  inak  neprijateľné. Ak  úspešný   

      uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ       

      môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

      

    

      V Rožňave 04.05.2016 

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk


 

Príloha č. 1 

 

 
 Exteriérové fitness prvky  

Exteriérové fitnes prvky sú určené na voľnočasové aktivity podľa špecifickej funkcie 

konkrétneho zariadenia. Zariadenia sú určené pre cvičenie osôb od 12 do 90... rokov. 

Používaním týchto zariadení je cvičiacim umožnené kombinovať aktívny tréning s pobytom 

na čerstvom vzduchu. Cvičením na týchto zariadeniach je možné zlepšiť kondíciu, upraviť 

si hmotnosť či pozitívne stimulovať krvný obeh. Pri cvičení sa nepoužívajú závažia, naopak, 

cvičí sa len s odporom váhy vlastného tela. 

 Charakteristika zariadení:  

Zostava exteriérových fitness prvkov pozostáva z nasledovných, pre potreby objednávateľa konkrétne 
navrhnutých, skupín zariadení:  

F02 - dvojitý twister – precvičovanie sedacích svalov a dolnej časti tela 

F03 -  twister a stepper - precvičovanie sedacích svalov a dolnej časti tela a rúk 

F05 - eliptický trenažér – trenažér na precvičenie pohybu celého tela 

F06 - veslovací trenažér – stroj na precvičenie celého tela 

F07 - trenažér na nohy 

F08 - Bradlá – zariadenie na precvičenie rúk a ramien 

F10 - jazdec- trenažér jazdy na koni – tréning rúk a nôh 

F11 - korčule – trenažér chôdze 

F13 - trojitá hrazda – zameraná na vrchnú časť tela 

F17 - výtlak na ramená – stroj zameraný na posilňovanie ramien a rúk 

F18 - výtlak na prsia – posilňovanie prsných svalov 

F19 - výtlak na ramená – stroj orientovaný na posilňovanie ramien 

 

Každé jedno trvalo  zabudované   exteriérové   prvky musia  mať certifikát podľa STN 16 

630.   

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Príloha č.2 

 

 
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 

 

 

Mesto Rožňava 

Šafárikova č.29 

048 01 Rožňava 

verejneobstaravanie@roznava.sk  

 

 

VEC 

Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác:  

„Exteriérové  fitnes prvky“ na vybudovanie fitparku  v rámci výzvy na predkladanie 

cenových ponúk vykonávanej podľa § 117  Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 
Cenová ponuka:  

Por. 

číslo 

Názov Počet 

ks 

Cena za 

ks bez 

DPH 

Cena bez 

DPH 

1. F02 - dvojitý twister – precvičovanie sedacích 

svalov a dolnej časti tela 

1   

2. F03 -  twister a stepper - precvičovanie 

sedacích svalov a dolnej časti tela a rúk 

1   

3. F05 - eliptický trenažér – trenažér na 

precvičenie pohybu celého tela 

1   

4. F06 - veslovací trenažér – stroj na 

precvičenie celého tela 

1   

5. F07 - trenažér na nohy 

 

1   

6. F08 - Bradlá – zariadenie na precvičenie rúk 

a ramien 

1   

7. F10 - jazdec- trenažér jazdy na koni – 

tréning rúk a nôh 

1   

8. F11 - korčule – trenažér chôdze 

 

1   

9. F13 - trojitá hrazda – zameraná na vrchnú 

časť tela 

1   

10. F17 - výtlak na ramená – stroj zameraný na 

posilňovanie ramien a rúk 

1   

11. F18 - výtlak na prsia – posilňovanie prsných 

svalov 

1   

12. F19 - výtlak na ramená – stroj orientovaný 

na posilňovanie ramien 

1   

13. Vybudovanie základu pre fitnes prvky 

 

12   

14. Osadenie a montáž prvkov na mieste 

realizácie 

 

12   

Cena v Eur bez DPH za celý predmet zákazky  

Hodnota v Eur DPH :  

Cena v Eur vrátane DPH za celý predmet zákazky:  



 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu a upozorní na danú 

skutočnosť vyhlásením: „Nie som platcom DPH“. ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť!) 

 

Čestné vyhlásenie:  

Týmto čestne vyhlasujem, že v prípade úspešnosti našej ponuky bezodkladne na základe 

výzvy o oznámení výsledku predmetného verejného obstarávania  predložíme požadované 

doklady: 

-  Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických 

osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných 

predpisov - fotokópiu 

-  Čestné vyhlásenie, že ako uchádzač nemáme nedoplatky voči sociálnej poisťovni, 

zdravotným, poisťovniam a daňové nedoplatky. 

-    Čestné  vyhlásenie,  že  naňho  nebol  vyhlásený  konkurz,  nie  je   v   likvidácii,  ani   

nebolo   proti   nemu   zastavené   konkurzné   konanie  pre  nedostatok  majetku  

alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku.   

 

 

 

 

Zástupca uchádzača pre rokovanie veciach technických: ............................................ 

Bankové spojenie: ......................................  Číslo účtu: ........................................ 

IČO: ...........................................                IČ DPH: ............................................  

DIČ: ............................................    IBAN: ......................................................... 

Kontaktná osoba uchádzača: ................................................................................ 

Telefón: .........................................    Fax: ......................................................... 

E-mail: .............................................................................................................. 

 

 

 

Dátum:  ........................ 

 
 

 
 

 

                                               
................................................................................................ 

                                                               Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu  uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Ilustračná snímka    
 
 
 
 
 

 

     


