Výzva na predloženie cenovej ponuky na
Zákazku s nízkou hodnotou podl'a s 117 zákona o verejnom obstarávaní

1.

ldentifikácia zadávatel'a:
Názov organizácie :
obec Horná Streda
Adresa: 9L624 Horná Streda č' 4o7
tČo: oogrrssg
Kontaktná osoba: Ľubomír Krajňanský, starosta obce
Telefón : o32ĺ7773LI3
e-mail: obec@hornastreda.sk

2.

Vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky s nízkou hodnotou podl'a 9117
zákona o verejnom obstarávaní je vybudovanie Vonkajšieho fitness, ktoré budú
umiestnené v obci Horná Streda

3.

špecifikácia predmetu zákazky:
PoŽaduje sa predložiť ponuku na kompletnú dodávku a montáŽ
I.Dvojitý twister
2. Trenažérchôdze
3.Posilňovací stľoj ramená hrudník
4. Posilňovač brušných svalov
S.Posilňovacia stanica _ vdha zúvažia 35 kg
6. Stepper
7.

surf

Bradlá

8. TrojittÍ hrazda
9.Dvojiŕý posilňovač nôh

I0.Šlapadlo
11, 2 ks lavička s operadlom
1 2.
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Všetky herné prvky musia byť bezpečnostne certifikované (napr. TUV)' Termín komplet
dodania a montáže najneskôr do 15.5.2018.
4. Určenie kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk:

Kritériom

na

vyhodnotenie ponúk je najnižšiacena

za

predmet obstarávania

identifikovaný v bode 2. Vymedzenie predmetu zákazky.

5.

PredpokIadaná hodnota zákazky:

10 000 Eur s DPH

6.

Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku uchádzač doručíe-mailom na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v bode 1 tejto
výzvy, s jasným označením v predmete e-mailu ,,Cenová ponuka - Vonkajšie fitness "

alebo osobne doručína adrese zadávatel'a uvedenej v bode 1 v čase úradných hodín
obce.

7,
8.

Miesto dodania ponuky: obec Horná Streda, 976 24 Horná Streda č' 407
Kontaktná osoba: Ľubomír Krajňanský

9.

Komplexnosť dodávky: Uchádzač predložíponuku na predmet obstarávania
uvedený v predmete zákazky- bod 2. Vymedzenie predmetu zákazky.

10. Termín dodania najneskôr 30.7.2018
11. Lehota na predkladanie cenorĺ'ých ponúk: do 2o.4.2o18 do 12.00 hod.
12. otváranie ponúk a vyhodnotenie 20.4.2018 o 12:15 hod

V Hornej Strede, dňa 10

starosta obce

