
Obec Veľké Chlievany 
 

Naša značka:  1/2019/000187                 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

v zákazke s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

      
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:           Obec Veľké Chlievany  
Adresa sídla:         Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
IČO:         00311260 
DIČ:          2021054332 
Bankové spojenie:             SK3409000000000038521098, SK5156000000 000722235004 
Telefón:          038/ 760 23 86, 0911 424 717 
Osoba oprávnená konať:   Bc. Zuzana Flórová 
e-mail:           obecchlievany@slovanet.sk, velkechlievany@velkechlievany.com 
2. Predmet zákazky: Fitness v prírode pre každého 
3. Opis predmetu:  
Obstarávanie tovaru/prác a služby: Fitnes stroje exteriérové na vonkajšie použitie pre vytvorenie 
športovej zóny v parku s normou STN EN 16630, cetrifikované (TUV, Technická inšpekcia).  
CPV: 37400000-2, 37442000-8,  37441200-3, 37441300-4,   
Obhliadka: kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, starostka mobil 0911 424 717 
4. Predpokladaná cena zákazky:  4 270 € s DPH 3 558, 30 € bez DPH 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Veľké Chlievany  
6. Spôsob a lehota predkladania ponúk: Do 27.08.2019 do 15 hod. E-mailom  na jednu z adries: 
obecchlievany@slovanet.sk, velkechlievany@velkechlievany.com alebo poštou, prípadne do podateľne.    
Do predmetu e-mailu alebo na obálku napísať Ponuka Fitnes v prírode pre každého. 
Požadované doklady:  
- ponuku uchádzač vyplní v prílohe  a podpísanú, zoskenovanú odoslať na jednu z adries  
7.Kritériom pre vyhodnotenie ponúk: najnižšia cenová ponuka  
8.Vyhodnotenie prieskumu trhu a podmienky financovania:  Oznámené e-mail poštou. 
Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo predloží originál dokladu  o podnikaní a certifikát odbornosti. 
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
9. Dôvody zrušenia verejného obstarávania na predmet zákazky:  
- ani jedna cenová ponuka; - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva. 
10. Dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 14.08.2019 
V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.  
Vašu ponuku vpíšte prosím do prílohy.  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Bc. Zuzana Flórová 
                                                                                                       starostka Obce Veľké Chlievany 
                                                                                         
________________________________________________________________________________ 
Telefón                                            Fax                                  IČO                    E. mail 
00421-038/7602386                        038/7602386                   00311260              obecchlievany@slovanet.sk                         
Webové sídlo:                                 Mobil:                              DIČ:                          velkechlievany@velkechlievany.com       
www.velkechlievany.com              0911 424 717                   2021054332 



   Príloha    

Obec Veľké Chlievany
956 55   Veľké Chlievany č.80 

Cenová ponuka pre prieskum trhu 

Popis a technické špecifikácie predmetu zákazky Fitness v prírode pre každého  
Fitnes stroje exteriérové na vonkajšie použitie pre vytvorenie športovej zóny v parku s normu STN 
EN 16630, s certifikátom (TUV, Technická inšpekcia). Konštrukcia vyrobená z hrubostennej ocele, 
povrchová úprava žiarové zinkovanie prášková farba, bezúdržbová. Nosnosť minimálne do 150 kg 
a s výškou od 140 cm. Záruka minimálne 5 rokov. Fitnes stroje sú navrhnuté tak aby osoba, ktorá 
bude na nich cvičiť dokázala precvičiť celé telo vlastnou váhou a boli vhodné aj na rehabilitáciu. 
1. Posilňovací stroj na ramená  a vrchnej časti chrbta a horných končatín. Plocha pre umiestnenie
stroja rozmer 3940 x 3750 mm.. 2. Posilňovací stroj na brušné svalstvo pre dve osoby a svaly 
predlaktia, ramien a chrbta. Plocha pre umiestnenie stroja rozmer 4350 x 3750 mm.  3. Eliptické 
zariadenie na precvičenie spodnej a vrchnej časti tela, čo znižuje zaťaženie kĺbov. Plocha pre 
umiestnenie stroja rozmer 4280 x 3520 mm. 4. Stepper a surf  pre dve osoby na nohy, pás a boky 
a zároveň zlepšuje funkciu srdca, pľúc a pružnosť končatín. Zlepšuje flexibilitu  a uvoľňuje brušné 
svalstvo, svaly dolnej časti chrbta a bokov. Plocha pre umiestnenie stroja rozmer 4200 x 3800 mm. 
5. Bicykel na posilnenie a formovanie lýtok, stehien, sedacieho  svalu, šľachový aparát, na
zvyšovanie kondície a spaľovanie tukov. Plocha pre umiestnenie stroja 4260 mm x 3500 mm. 

P. č. Názov položky Množs
tvo  

Merná 
jednotka  

(ks, m2, m3 
atď.) 

Jednotková 
cena  

Bez DPH (€)
DPH (€) 

v % 

Celkom 
cena  

 s DPH (€)

1. Posilňovací stroj na ramená 1 ks

2. 
Posilňovací stroj na brušné 
svalstvo  

1 ks

3. Eliptické zariadenie 1 ks

4. Stepper a surf 1 ks

5. Bicykel 1 ks

6. Montáž 5 ks

7. Doprava 5 ks

CENA CELKOM 

Platca DPH  ÁNO / NIE  (nehodiace prečiarknuť)   

Dátum: ................................. 
Meno, priezvisko, titul, funkcia podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 
_______________________________ 
ˡ Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača  


