
Obec Dulov, Obecný úrad Dulov, 018 52 Dulov 168 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Obec Dulov 

Sídlo:    018 52 Dulov 168  

Štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Šamaj 

IČO:    00317217 

DIČ:    2020610889 

Mobil:    +421 948 848 949 

e-mail:    obecdulov@stonline.sk, starosta@dulov.sk  

webové sídlo:    www.dulov.sk  

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 

obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://www.sport.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=podpora-rozvoja-sportu-2019 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Vybudovanie vonkajšieho fitness ihriska 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je vybudovanie vonkajšieho fitness ihriska v obci Dulov s nasledovnými prvkami:  

1. Posilňovací stroj na ramená 

Technické parametre: 

- STN EN 16630 

- Konštrukcia z hrubostennej ocele 

- Povrchová úprava – žiarové zinkovanie + prášková farba 

- Záruka 5 rokov 

2. Posilňovací stroj na brušné svalstvo 

Technické parametre: 

- STN EN 16630 

- Konštrukcia z hrubostennej ocele 

- Povrchová úprava – žiarové zinkovanie + prášková farba 

- Záruka 5 rokov 

3. Stepper a surf 

Technické parametre: 

- STN EN 16630 

- Konštrukcia z hrubostennej ocele 

- Povrchová úprava – žiarové zinkovanie + prášková farba 

- Záruka 5 rokov 

4. Jazdecký trenažér 

Technické parametre: 

- TSN EN 16630 

- Konštrukcia z hrubostennej ocele 

- Povrchová úprava – žiarové zinkovanie + prášková farba 

- Záruka 5 rokov 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
3000,00 Eur 
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Obec Dulov, Obecný úrad Dulov, 018 52 Dulov 168 

 

 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
2 mesiace od odovzdania plochy 

 

8. Podmienky účasti: 
Splnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladu preukazujúceho 

oprávnenie poskytovať stavebné práce/dodávať tovary uvedené v predmete tohto verejného 

obstarávania. 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Úspešný uchádzač bude povinný dodať požadovaný tovar do 60 kalendárnych dní od 

prijatia objednávky 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
Od 03.06.2019 8.00 do 14.06.2019 12.00 

 

11. Termín otvárania ponúk: 
17.06.2019 8.00 
 

 

 

 

 

 

V Dulove, 31.05.2019      Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 


