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obec   KOSTOLNÁ VES 
Obecný úrad  Kostolná Ves 136 

 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 

 
 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov Obec Kostolná Ves 

IČO 00318205 

 Zadávateľ nie je platcom DPH 

Adresa Kostolná Ves č. 136, 972 26 Nitrianske Rudno 

Kontaktná osoba Mgr. Mária Žofčinová, +421 903 453 813, ocukostolnaves@mail.t-com.sk 

 
Informácie o zákazke: 
 

Typ zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

Typ aukcie Bez elektronickej aukcie 

Predpokladaná hodnota 2 810 EUR bez DPH 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

August – november 2019 

Spôsob predkladania ponúk Obec Kostolná Ves vyzvala e-mailovou komunikáciou dodávateľov vonkajších 
cvičiacich zariadení a v termíne do 06.06. 2019 do 12,00  

 
 
Názov zákazky: Cvičíme v každom veku 
 
Opis: 
 

Oblasť šport 

  

 Obec Kostolná Ves ako verejný obstarávateľ v zmysle § 
7 odst. 1 písm. b). zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 
vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku 
s nízkou hodnotou o dodanie tovaru na vonkajšie 
cvičiace zariadenia v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
1. Identifikácia verejného obstarateľa: 
Názov organizácie: Obec Kostolná Ves 
Sídlo organizácie: Kostolná Ves č. 136, 972 26nitr. 
Rudno 
IČO: 00318205 
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V mene ktorej koná: Mgr. Mária Žofčinová , starostka 
obce 
Telefón: +421 903 453 813 
E-mail: ocukostolnavesvmail.t-com.sk 
 
2. Predmet obstarávania: 
Cvičíme v každom veku 
 
3. Spoločný slovník obstarávania  (CPV) 
37442300-8 Odporové cvičné stroje na precvičovanie 
dolnej a hornej časti tela 
 
4. Komplexnosť dodávky: 
Dodanie vonkajších zariadení na cvičenie vrátane 
dodávky a montáže. 
Posiľňovací stroj na brušné svalstvo 1 ks 
Eliptické zariadenie 1 ks 
Dvojitý twister 1 ks 
Veslovací trenažér 1 ks 
 
5. Spôsob financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z Grantového 
systému ÚV SR a z vlastných zdrojov obce. 
Minimálna lehota splatnosti bude 30 dní  odo dńa 
doručenia faktúry objednávateľovi. 
Zhotoviteľ vystaví faktúru po ukončení predmetu 
zákazky. 
 
6. Druh zákazky/ objednávka 
Zákazka na dodanie tovarov. 
Výsledkom zákazky bude objednávka na dodanie tovaru. 
Objednávka bude odoslaná s odkladacou podmienkou 
nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie platnej 
a účinnej zmluvy o poskytnutie  NFP od ÚV SR. 
 
7. Miesto a termín na uskutočnenie prác: 
Miesto: Katastrálne územie obce Kostolná Ves 
Termín: v mesiacoch august až november 2019. 
 
8. Variantné riešenie sa neumožňujú 
 
9. Náklady na ponuku a vyžiadanie súťažných 
podkladov: 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením CP  
znáša uchádzač. 
 
10. Obsah ponuky: 
Posiľňovací stroj na brušné svalstvo 1 ks 
Eliptické zariadenie 1 ks 
Dvojitý twister 1 ks 
Veslovací trenažér 1 ks 
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11. Miesto a termín predkladania ponúk: 
Miestom na predkladanie CP je e-mailová adresa obce 
Kostolná Ves – ocukostolnaves@mail.t-com.sk 
Termín: 06.06. 2019 do 12,00 hod. 
 
12. Vyhodnotenie ponúk: 
06.06. 2019 13,00 hod. 
 
13. Lehota na viazanosti ponúk a objednávka: 
Lehota viazanosti ponúk končí dńom 30.08. 2019 
V lehote viazanosti ponúk bude úspešnému 
predkladateľovi CP poslaná objednávka. 
 
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Predpokladaná hodnota zákazky je 2 810 EUR bez DPH 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona 
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v platnom znení.  
Záujemcom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách 
(€). 
 
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich 
uplatnenia:  
Najnižšia cena 
Spôsob vyhodnoteniqa ponúk: podľa stanoveného 
kritéria. 
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač ktorý 
predloží najnižšiu ponuku. 
 
16. Doplňujúce informácie: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač 
vako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu 
nadobudnutia objednávky uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní diela. 
 
17. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 
jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie 
kedykoľvek zrušiť. 
 
18. Odoslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia 
CP 
Prijímateľ dotácie je povinný odoslať oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, 
ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie 
ponúk. V prípade vylúčenia ponuky/uchádzača, 
v zápisnici z vyhodnotenia ponúk uvedie konkrétne 
dôvody vylúčenia. 

 
 
 
 
 

mailto:ocukostolnaves@mail.t-com.sk
http://www.kostolnaves.sk/
mailto:ocukostolnaves@mail.t-com.sk


 

IČO: 00318205,    kontakt: tel.: +421 46 545 54 38  e-mail: ocukostolnaves@mail.t-com.sk 
DIČ: 202 12 11 720    fax +421 46  545 50 57   www.kostolnaves.sk 
bankové spojenie: IBAN: SK16 0200 0000 0000 1892 0382 
BIC: SUBASKBX 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ocukostolnaves@mail.t-com.sk
http://www.kostolnaves.sk/

