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Výzva na predloženie CP 
 

Titl.  

Adresa záujemcu 

V Liptovskom Mikuláši dňa  28.5.2020 

 

 

 

Zn. vybavuje: Manažér rozpočtu a projekt manažér junior, Ing. Zuzana Kokavcová  
Office@visitlipstov.sk+421 917 111 044   

    

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Doplnenie workoutovej zóny“ 
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 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 a čestného 
vyhlásenia (viď. Príloha č. B2) o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Predpokladaná cena zákazky nie je stanovená. 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná 
obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej ⃰) osoby (Starosta obce Liptovský Trnovec: Ing. 
Karol Maťko, tel.: 0902 846 110, e-mail trnovec@alconet.sk). 

Cenovú ponuku s platnosťou do 31.12.2020 je možné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu 
office@visitliptov.sk, alebo v listinnej podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Doplnenie 
workoutovej zóny“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 03.06. 2020 do 15:00 hodiny. 

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

 

 S pozdravom                                        Ing. Darina Bartková 

                                                       Výkonná riaditeľka  REGION LIPTOV – OOCR  

    

 

Príloha č. B1: Špecifikácia predmetu zákazky  

Príloha č. B2: Čestné prehlásenie  

Príloha č. B3:  Návrh cenovej ponuky
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Príloha B1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

„Doplnenie workoutovej zóny“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš, 031 42 

IČO: 422 199 06,  DIČ: 202 348 60 69,  IČ DPH: SK 202 348 60 69 . 

Výkonná riaditeľka Ing. Darina Bartková, tel: +421 917 111 044,  e-mail: office@visitliptov.sk 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Zmluva na predmet zákazky: „Doplnenie workoutovej zóny“  

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Predmetom obstarávania sú stroje na cvičenie určené do exteriéru pre vekovú kategóriu od 15 rokov. 
 

Špecifikácia zákazky:  

Dodanie a osadenie workoutovej zóny do exteriéru v obci Liptovský Trnovec.  
1x Workoutová zostava pre vekovú kategóriu od 15 rokov o minimálnych rozmeroch 4,50 x 1,50 x 2,15 m. 
Maximálna výška voľného pádu do 1,5 m.  
Nosnosť musí byť minimálne 500kg.  
Zariadenie musí byť určené do exteriéru – povrchová úprava zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa 
odtieňu RAL. Konštrukciu požadujeme z kovových profilov 100 x 100 s hrúbkou steny min 3 mm. Všetky dosky a 
stúpačky dodať z vysokokvalitného plastu HDPE s farebnou stálosťou odolného voči UV žiareniu. Všetok 
spojovací materiál musí byť pozinkovaný alebo nerezový. Zostava musí byť certifikovaná podľa STN 16630. 
 
Celková cena zahŕňa dopravu do Liptovského Trnovca a odborné osadenie exteriérových strojov.  

 

4. Miesto dodania: Liptovský Trnovec 

5. Lehota dodania od uzavretia zmluvy:   do 31.12.2020 

6. Jazyk cenovej ponuky:   slovenský 

7. Obsah ponuka: 

• Oprávnenie na podnikanie  
• Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha A2) 
• Cenová ponuka (Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky) 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
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Príloha B2:  Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov:     xxxxx 
sídlo uchádzača:   xxxx 
IČO:     xxxx 
IČ DPH:   xxx 
 
týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 
Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. 
f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
Miesto dňa: ................................ 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha B3:  Návrh cenovej ponuky 

 

 

Predmet zákazky:   Doplnenie workoutovej zóny 
 

Špecifikácia zákazky:  Predmetom obstarávania sú stroje na cvičenie určené do  exteriéru pre  
vekovú kategóriu od 15 rokov. 

 
 
Názov projektu:   Doplnenie workoutovej zóny 
Podrobný popis:   položkovite 
 
 
Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Platca / neplatca DPH:  
 

Predmet zákazky Cena bez 
DPH DPH Cena s DPH 

Doplnenie workoutovej zóny    
 
Miesto a dátum:  
 
Platnosť cenovej ponuky do termínu: 31.12.2020 
 
 
 
 

................................................ 
  Podpis zodpovednej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 


