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Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1,  945 01 Komárno 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Mesto Komárno 
IČO:   00 306 525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno:   Mgr. Agneša Zsitvová 
Telefón:   035/ 28 51 223  
E-mail:   agnesa.zsitvova@komarno.sk  
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Meno:   Alžbeta Czigleová 
Telefón:   035/ 28 51 302 
E-mail:   alzbeta.czigleova@komarno.sk 
   

 
2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: 

„Vybudovanie fit parku – medziblokový priestor Bubnová ul. a Hviezdna ul.“ 
 

Druh zákazky:    § 117 – zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
CPV :    45111200-5  Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 

37440000-4 Výstroj na fitnes 

37442000-8 Vybavenie na váhové a odporové cvičenie 
 
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo. 
 
 
 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vybudovanie fit parku - medziblokový priestor Bubnová ul. a 
Hviezdna ul. - dodanie a montáž ôsmich vonkajších posilňovacích strojov pre verejnosť. 

Predmetné posilňovacie stroje budú umiestnené v medziblokovom priestore 
ohraničenom ulicami Bubnová ul. a Hviezdná ul., v zastavanej časti mesta Komárno, na 
parcele č. 2886 v k.ú. Komárno. 

Posilňovacie stroje budú slúžiť na zvyšovanie pohyblivosti dolných a horných končatín, 
chrbtových svalov zlepšenie koordinácie a rovnováhy tela, posilňovanie nôh a sedacích 
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svalov. 

Požiadavky verejného obstarávateľa na posilňovacie stroje: 

-    Povrch posilňovacích strojov musí byť pozinkovaný a farba na povrch musí byť 
nanesená práškovaním.  

- Šlapacie povrchy a držiaky nohy musia mať protišmykový povrch a nesmú 
obsahovať tvrdené plasty, umelé hmoty, ale musia byť vyhotovené z kovu.  

- Sedacie povrchy nesmú obsahovať tvrdené plasty, umelé hmoty, ale musia byť 
vyhotovené z pozinkovaného farbeného kovu. 

- Posilňovacie stroje musia byť ukotvené do betónových základov rozmerov 2 x 3 
metre. V strede betónového základu musí byť upevnený nosný panel, na ktorý budú 
z dvoch strán namontované posilňovacie stroje.  

- Na nosný panel verejný obstarávateľ žiada umiestniť „Návod“ / inštrukcie / na 
použitie posilňovacieho stroja v slovenskom a maďarskom jazyku. 

Cenová ponuka musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné práce 
spojené s kotvením prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním 
diela, odvoz a likvidácia prebytočnej zeminy z výkopov, ktoré vzniknú pri revitalizácii 
parku. 

 

 Požadujeme dodať nasledovné posilňovacie stroje: 

 

a) AIR WALKER- Precvičovanie chôdze 

Zvyšovanie pohyblivosti dolných končatín, zlepšovanie koordinácie a rovnováhy tela, 
zvyšovanie kapacity srdca a pľúc, posilňovanie nôh a sedacích svalov. Použitie tohto 
zariadenia je obmedzené na osoby s minimálnou výškou 1,40 m. 

Účel zariadenia 

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby trénoval srdcový a dýchací systém. Pomáha napnúť 
svaly na nohách. Zlepšuje krvný obeh a svalovú koordináciu. 

b) PULL DOWN - naťahovacie zariadenie 

Posilňovanie a rozvoj svalov horných končatín, hrudníka a chrbta, zvyšovanie kapacity srdca 
a pľúc. Použitie tohto zariadenia je obmedzené na osoby s minimálnou výškou 1.40 m. 

Účel zariadenia 

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby napínal svaly ramena, biceps, triceps, svaly hrudníka a 
chrbtové svaly. Pomáha predchádzať bolesť kĺbov v hornej časti tela. 

c) PONEY - Jazdecké zariadenie 

Posilňovanie svalov paží, nôh, pásu, zadnej časti brucha a hrudníka, možnosť kompletného 
pohybu končatín, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. Použitie tohto zariadenia je obmedzené 
na osoby s minimálnou výškou 1.40 m. 

Účel zariadenia 

Pomáha pri napínaní svalov dolných končatín, chrbta, ramien a brucha. 

d) HELM - Precvičovanie ramien 

Posilňovanie svalov horných končatín a zlepšovanie ohybnosti ramenných kĺbov. Vhodné 
pre rehabilitáciu hybnosti ramien. 
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Účel zariadenia 

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby sa trénoval srdcový a dýchací systém. Toto zariadenie 
je navrhnuté na udržiavanie pružnosti v hornej časti tela a zlepšenie krvného obehu. Použitie 
tohto zariadenia je obmedzené na osoby s minimálnou výškou 1.40 m. 

e) TAIJI WHEELS - Precvičovanie kĺbov 

Posilňovanie, rozvoj a zlepšovanie svalov ramien. Zlepšuje celkovú ohybnosť kĺbov ramien, 
zápästia, lakťov a kľúčnych kostí. Použitie tohto zariadenia je obmedzené na osoby s 
minimálnou výškou 1.40 m. 

Účel zariadenia 

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby sa trénoval srdcový a dýchací systém. Toto zariadenie 
je navrhnuté na udržiavanie pružnosti v hornej časti tela a zlepšenie krvného obehu. Použitie 
tohto zariadenia je obmedzené na osoby s minimálnou výškou 1.40 m. 

f) Surfovacie zariadenie 

Posilňovanie svalov pásu, zlepšenie ohybnosti a koordinácie tela, precvičovanie chrbta a 
pásu. Použitie tohto zariadenia je obmedzené na osoby s minimálnou výškou 1.40 m. 

 

Účel zariadenia 
Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby trénoval srdcový a dýchací systém. Pomáha napínanie 
svalov dolných končatín, chrbta a hornej časti tela. Použitie tohto zariadenia je obmedzené 
na osoby s minimálnou výškou 1.40 m. 

g) BACK MASSAGE - Masážne zariadenie 

Uvoľnenie napätia svalov, chrbtu a pásu. Pomáha zlepšovať krvný obeh a nervový systém. 

Účel zariadenia 
Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby uvoľnil svaly v dolnej časti chrbta a uvoľnil 
nahromadené napätie. Použitie tohto zariadenia je obmedzené na osoby s minimálnou 
výškou 1.40 m. 

h) WAIST MOVEMENT - Precvičovanie pásu 

Precvičovanie pásu, uvoľnenie svalov pásu a chrbta, posilňuje svižnosť a ohybnosť v 
bedrovej oblasti. Použitie tohto zariadenia je obmedzené na osoby s minimálnou výškou 
1.40 m. 

Účel zariadenia 

Toto zariadenie je určené na relaxáciu pásu a chrbta. Pomáha v napínaní pásu a zlepšuje 
pružnosť chrbta. 

 

Pri osádzaní prvkov nesmie byť okolitá verejná zeleň (stromy, kríky) žiadnym spôsobom 
zasiahnutá, poškodená, vyrúbaná, prípadne použitá na ukotvenie jednotlivých prvkov. 

 

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho 
výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s 
ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom 
EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný 
výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaných 
výrobkov. 
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Obstarávateľ doporučuje vykonať obhliadku miesta dodania zákazky v termíne, ktorý bude 
vopred telefonicky dohodnutý so zástupcom obstarávateľa Alžbeta Czigleová na  tel. čísle 035 
2851 302 alebo 0911 053 932, alzbeta.czigleova@komarno.sk.  

 

 Termín dodania predmetu zákazky:     30. september 2021  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky :   7.115,60 € bez DPH  

 

5. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 
hľadieť akoby nebolo predložené. 

 
 
6. Možnosť predloženia ponuky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v súlade s opisom 
predmetu  

 Cenová ponuka musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné a zemné 
práce spojené s kotvením prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným 
odovzdaním diela, odvoz a likvidácia prebytočnej zeminy z výkopov, ktoré vzniknú pri 
revitalizácii parku. 

 Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na 
vylúčenie ponuky z procesu verejného obstarávania. 

 Cena musí byť stanovená v €. 

 Ak je  uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez 
DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo 
strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti pre zákazku:  
 
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť 

oprávnený poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu, 



                                                                                        5 

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 konštrukcie jednotlivých posilňovacích strojov musia spĺňať normu STN EN 1176, 

 konštrukcie jednotlivých posilňovacích strojov musia obsahovať kovové protišmykové 
držiaky nôh a kovové sedacie povrchy 

 doklad o úprave povrchu - pozinkovaný povrch, 

 doklad o nanášaní farby – práškovanie, 

 fotodokumentáciu ponúknutých výrobkov, 

 uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku na revitalizáciu parku, musí predložiť 
fotodokumentáciu vozového parku, ktorý má alebo bude mať k dispozícii v čase plnenia 
predmetu zákazky. 

9. Náklady na ponuku: 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

  
 
10. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať: 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo 
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 1), 

 ponúknutú cenu na celý predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (príloha č. 2), resp. vlastnú cenovú 
ponuku uchádzača 

 
 čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
(príloha č. 3) podpísané oprávnenou osobou uchádzača 

 
 certifikáty zhody s normou STN EN 1176  
 
 všetky doklady podľa bodu č. 8 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky, 
 
 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 
 
 
11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou  

      na adresu:    Mesto Komárno,  Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.           

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu 

  Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 
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 adresu Mesta Komárno uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa 
sídla    alebo miesta podnikania uchádzača), 

  obal musí byť označený :  
 

„Vybudovanie fit parku – medziblokový priestor Bubnová ul. a Hviezdna ul.“ 
                          NEOTVÁRAŤ    ZSA 

 
12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 16. augusta 2021 do 9.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju 
vráti uchádzačovi neotvorenú. 

 
13. Kritériá a hodnotenie ponúk :  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet 
obstarávania. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet          
zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

      
 
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti 
 jeho ponuky.  

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich 
cenovej ponuky.  

 
 

15. Použitie elektronickej aukcie:  

  Nie 
 
16. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie  zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

      - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

  Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok 
vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na 
vyfinancovanie takého objemu prác. 
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  Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu   
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania 
ďalšieho uchádzača   v poradí. 

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

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto   
obstarávaní.  

 

 

 

                

    V Komárne dňa 03. augusta 2021                                       Ing. Attila Kulcsár Szabó 
                                                                                               vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                              a životného prostredia 
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Príloha č. 1                    
Identifikačné údaje uchádzača 

 (v súlade s výpisom z Obchodného registra, Živnostenského registra) 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 

IČO:                                                                  ............................................................ 

 

DIČ:               ............................................................ 

Bankové spojenie:             ............................................................ 

Číslo účtu:              ............................................................ 

 

Právna forma:                                                   ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:         ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                            ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:               ............................................................ 

 

Telefón:                                                            ............................................................ 

 

Fax:                                                                  ............................................................ 

 

E-mail:                                                              ............................................................ 

 
V .......................................     dňa .............................................. 

 
 
 
 
 

                                                 Pečiatka, podpis .....................................................
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Príloha č. 2 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

Verejný obstarávateľ:       Mesto Komárno 

Predmet zákazky:            

„Vybudovanie fit parku – medziblokový priestor Bubnová ul. a Hviezdna ul.“ 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné práce spojené s kotvením 
prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním diela, odvoz a likvidácia 
prebytočnej zeminy z výkopov. 
 

Názov Množstvo 
Cena v € bez 
DPH za kus 

 
Hodnota  

DPH 

Spolu v €  
 s DPH 

AIRWALKER - 
precvičovanie chôdze 1 ks    

PULL - DOWN - 
naťahovacie zariadenie 

1 ks    

PONEY - Jazdecké 
zariadenie 1 ks    

HELM - Precvičovanie 
ramien 1 ks    

TAIJI WHEELS - 
Precvičovanie kĺbov 1 ks    

Surfovacie zariadenie 1 ks    

BACK MASSAGE - 
Masážne zariadenie 1 ks    

WAIST MOVEMENT - 
Precvičovanie pásu 1 ks    

 
 

Názov 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 bez DPH 

Hodnota DPH 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 s DPH 

„Vybudovanie fit parku – 
medziblokový priestor 

Bubnová ul. a Hviezdna 
ul.“ 

   

 
 
 
 

Dátum, pečiatka, podpis:    .............................................................. 
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Príloha č. 3. 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

...................................................................... 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 nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

...............................       ................................... 

       dátum                                                                                                  podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


