STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ
Moldavská cesta 2, 041 99 KOŠICE

Všetkým uchádzačom o zákazku

VÁŠ LIST ZNAČKY

NAŠA ZNAČKA
SOŠA 2021/ 80-011

VYBAVUJE / LINKA
Bc. Emília Spišiaková/
emilia.spisiakova@sosake.sk/
0911 165 563

KOŠICE
8.10.2021

Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Dodávka a osadenie prvkov na
fitnes park - workoutové ihrisko na SOŠ automobilovej v Košiciach.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Stredná odborná škola automobilová
Sídlo: Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Zastúpená : RNDr. Janou Vargovou, riaditeľkou školy
IČO: 017078407
DIČ: 2021189027
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK16 8180 0000007000187735
2. Predmet zákazky
Stavebné práce: „Dodávka a osadenie prvkov na fitness park – workoutové ihrisko“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45236100-1

3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie a osadenie prvkov na fitness park – workoutové
ihrisko na SOŠ automobilovej , Moldavská cesta 2, Košice
Fitness park má pozostávať z týchto prvkov:
- Tlaky a príťahy
- Rozpažovanie
- Veslovanie
- Bicykel
- Dvojitý stepper
- Posilňovanie nôh
- Fitness lavička
- Informačná tabuľa
Špecifikácia prvkov fitness parku je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
V prípade určitých nejasnosti je možné požiadať o vysvetlenie kontaktnú osobu.
Kontaktná osoba: RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy, č.t. 0910855850

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 18 413,11 € bez DPH
6. Druh zákazky: Stavebné práce
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
9. Miesto dodania predmetu zákazky: vnútorný školský dvor SOŠ automobilovej,
Moldavská ulica 2, Košice
10. Termín realizácie zákazky: od 18.10.2021 do 19.11.2021
11. Financovanie predmetu zákazky: vlastné zdroje SOŠA
12. Lehota na predloženie ponuky: do 14.10.2021 do 12,00 hod.
13. Spracovanie a predkladanie ponúk:
Cenovú ponuku je potrebné spracovať podrobne v zmysle bodu 3 „Opis predmetu
zákazky“ v špecifikácii určenej v prílohe č. 1 tejto výzvy v slovenskom jazyku. Určiť
ceny jednotlivých položiek bez DPH a cenu celkom bez DPH a s DPH v prílohe č. 2.
Uchádzač vypracovanú ponuku vloží do obálky, ktorú uzatvorí. Na obálke uvedie
adresu obstarávateľa, na ktorú sa ponuky majú doručiť poštou, kuriérom alebo osobne.
Adresa je uvedená v záhlaví výzvy. Ďalej na obálke bude uvedený názov a sídlo
uchádzača, ktorý cenovú ponuku predkladá, viditeľný nápis „NEOTVÁRAŤ“
a označenie zákazky pod názvom „Dodávka a osadenie fitness parku – workoutového
ihriska SOŠA“.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO,
DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a
pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne
špecifikovať podľa určených kritérií, príloha č.2)
c. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí
predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto
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skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je
uchádzač zapísaný.
d. Čestné vyhlásenia(konflikt záujmov, zákaz účasti vo VO) – vypísané
a podpísané oprávnenou osobou uchádzača (príloha č.3, príloha č.4)
15. Otváranie ponúk: 15.10.2021 o 8,00 hod.
16. Lehota viazanosti ponúk: 30 dní
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:


Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.



Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

S pozdravom

podpis v.r.
RNDr. Jana Vargová
riaditeľka SOŠA
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Príloha č. 1

Špecifikácia prvkov fitness parku – workoutového ihriska

Všetky prvky majú farebné prevedenie – žltá v kombinácii s tmavosivou, s maximálnou
nosnosťou 150 kg..
Prvok: Tlaky a príťahy
Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj prsných svalov,
chrbta, bicepsu a tricepsu,. Určené pre 2 osoby.
Obsahuje nosný stĺp z oceľového profilu, oceľové rúčky ošetrené antikoróznou exteriérovou
úpravou, plastový sedák a opierku, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho
a spojovacieho materiálu. Prvky zariadenia bezúdržbové s úpravou Antivandal.
Rozmery: 1563 x 930 x 1918 mm
Prvok: Rozpažovanie
Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj svalov hrudníka a
bicepsu. Určené pre 2 osoby.
Obsahuje nosný stĺp z oceľového profilu, oceľové rúčky ošetrené antikoróznou exteriérovou
úpravou, plastový sedák a opierku, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho
a spojovacieho materiálu. Prvky zariadenia bezúdržbové s úpravou Antivandal.
Rozmery: 1541 x 1230 x 2008 mm.
Prvok: Veslovanie
Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj svalov chrbta.
Určené pre 1 osobu.
Obsahuje nosný stĺp z oceľového profilu, oceľové rúčky ošetrené antikoróznou exteriérovou
úpravou, plastový sedák, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho a
spojovacieho materiálu. Prvky zariadenia bezúdržbové s úpravou Antivandal.
Rozmery: 987 x 824 x 902 mm.
Prvok: Bicykel
Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj stehenných a
sedacích svalov. Určené pre 1 osobu.
Obsahuje nosný stĺp z oceľového profilu, oceľové rúčky ošetrené antikoróznou exteriérovou
úpravou, plastový sedák a opierku, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho
a spojovacieho materiálu. Prvky zariadenia bezúdržbové s úpravou Antivandal.
Rozmery: 1290 x 490 x 699 mm.
Prvok: Dvojitý stepper
Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj stehenných a
sedacích svalov. Určené pre 2 osoby.
Obsahuje nosný stĺp z oceľového profilu, oceľové rúčky ošetrené antikoróznou exteriérovou
úpravou, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho a spojovacieho materiálu.
Prvky zariadenia bezúdržbové s úpravou Antivandal.
Rozmer: 1352 x 564 x 1458 mm.
Prvok: Posilňovanie nôh
Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj svalov nôh a
sedacích svalov. Určené pre 2 osoby.
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Obsahuje nosný stĺp z oceľového profilu, oceľové rúčky ošetrené antikoróznou exteriérovou
úpravou, plastový sedák a opierku, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho
a spojovacieho materiálu. Prvky zariadenia bezúdržbové s úpravou Antivandal.
Rozmery: 1747 x 500 x 1508 mm.
Prvok: Fitness lavička
Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj brušných svalov.
Určené pre 2 osoby.
Obsahuje nosný stĺp z oceľového profilu, oceľové rúčky ošetrené antikoróznou exteriérovou
úpravou, EPDM sedák, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho a
spojovacieho materiálu. Prvky zariadenia bezúdržbové s úpravou Antivandal.
Rozmery: 1654 x 1175 x 582 mm
Informačná tabuľa
Obsahuje informácie textové aj obrázkové a tiež odporúčania ku cvičeniu na jednotlivých
prvkoch.
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Príloha č. 2 Cenová ponuka

Por.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Názov
Tlaky a príťahy - prvok a jeho dodanie
Rozpažovanie - prvok a jeho dodanie
Veslovanie - prvok a jeho dodanie
Bicykel - prvok a jeho dodanie
Dvojitý stepper - prvok a jeho dodanie
Posilňovanie nôh - - prvok a jeho dodanie
Fitness lavička - prvok a jeho dodanie
Informačná tabuľa – tabuľa a jej dodanie
Montáž a kompletizácia prvkov a tabule, zahŕňajúca
výkop strojovo alebo ručne, dovoz materiálu
a mechanizácie na miesto realizácie, kompletizáciu
a osadenie prvkov, betonáž základov a zabezpečenie
stanoviska
Doprava - kompletná doprava prvkov a materiálu na
miesto realizácie

Počet
ks

Cena
bez
DPH

Cena
s DPH

2
2
2
2
2
2
2
1

15

1

Cena
spolu
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Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a miesto/sídlo podnikania uchádzača, IČO resp. všetkých členov
skupiny
dodávateľov)
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............ týmto čestne vyhlasuje,
 že súhlasí bez výhrady a obmedzenia s podmienkami verejného obstarávania
„.................................................................................................., , ktoré sú určené v
súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v
lehote na predkladanie ponúk,
 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
 nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa právnych
predpisov,









je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, vrátane
všetkých príloh zmluvy, so znením ktorých v celom rozsahu súhlasí,
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácií, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku,
všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
predkladá iba jednu ponuku a
nie je v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku,
dotknuté osoby sú oboznámené s informáciami uvedenými v prílohe č. 2 súťažných podkladov ,
dotknuté osoby poskytli súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov pre potreby tohto
verejného obstarávania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V ...................................................... dňa ......................................
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Príloha č. 4
………………………………………………………………
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
Ja, dolupodpísaný / dolupodpísaná, pán/pani ..........................................................................
zastupujúci/zastupujúca spoločnosť (obchodný názov, sídlo a identifikačné číslo pre DPH)
....................................................................................................................................................
................................................................................ , pri predmete zákazky s názvom:
................................................................................................, týmto čestne vyhlasujem, že
uvedená spoločnosť a/alebo jej zástupcovia:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v
priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé
a úplné informácie.
V ................................. dňa .......................
................................................
meno a priezvisko
funkcia, podpis*
*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za
uchádzača koná navonok.
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