
 

 
  OBEC KVETOSLAVOV 

IČO 305 545, tel. č. 031/562 5036 
Obecný úrad, 930 41 Kvetoslavov 

 

Číslo: S 2019/VO –3            Kvetoslavov dňa 15.02.2019 

 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk  

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky: „zariadenia malej telocvične -  gymnastickej sály“ za účelom výberového 
konania.  

Jedná sa o: 
Dvojpoľový gymnastický ribstol 180x250cm s uchytením o stenu a podlahu 
telocvične – 3ks 
Ochranne siete na strop a okna vyrobene z PP, oko 50x50mm, hrúbka vlákna 3mm – 
150m2 
Gymnastická koza s reguláciou výšky – 1ks 
Gymnastický odrazový mostík – 1ks 
Gymnastická lavička dĺžka 4m, po otočení možnosť použiť ako kladinu – 6ks 
Basketbalový set s uchytením o ribstol – 1ks 
Ochranný matrac na steny, stĺpy – 10m2 
Florbalová bránka skladacia  so sieťkou/ Osvedčenie o bezpečnosti "B"/ 2ks 
Oceľová koľajnica na uchytenie lán, rebríkov a gymnastických kruhov – 1ks 
Lanový rebrík 4m – 1ks 
Lano na šplh 4m – 2ks 
Gymnastické kruhy – zostava – 1ks 
Gymnastická žinenka 200x120x5cm s úchytmi a zosilnenými rohmi – výplň štandart - 
10 ks 
Gymnastická žinenka 200x120x10cm s úchytmi a zosilnenými rohmi – výplň štandart 
- 5 ks 
 
 
Všetky zariadenia musia byť certifikované v súlade s platnou legislatívou EU. 
Uchádzač dodá zoznam aspoň troch ním realizovaných prác  na podobný predmet 
zákazky. 
Dodávku a montáž  je nutné zrealizovať najneskôr do 10 dní od vystavenia 
objednávky. 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  



Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  za predmet zákazky. Uchádzač 
uvedie cenu s DPH za jednotlivé položky predmetu zákazky a celkovú cenu za premet 
zákazky. Cena musí zahŕňať aj dopravné náklady a montáž v  ZŠ Kvetoslavov  
a odvoz odpadu. 

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanoveniami zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie 
v predmete zákazky. 

Prípadné otázky ohľadom jednotlivých zariadení a  obhliadky gymnastickej 
sály prosím riešiť u kontaktnej osoby : Zoltán Sojka, tel.: 0911 242 852.    

Ponuku je možné predložiť mailom na adresu: sojka@obeckvetoslavov.sk  
v termíne do 25.02.2019 do 12,00 hodiny.  

Po vyhodnotení ponuky bude dňa 26.02.2019 s vybraným záujemcom 
vyhotovená záväzná objednávka, ktorá mu bude následne doručená.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na 
požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou. 

  

        Zoltán Sojka    

         Starosta obce 
 
 
 


