
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 

Novoveská 17 l A, 843 10 Bratislava 49 

Vybavuje: Ing. Tatiana Rattayová 

V Bratislave 9.5.2012 

Č.j.: 3637/2012 

Prieskum trhu v zmysle § 102 ods. l zákona 25/2006 znení neskorších predpisov -
zariadenia pre telocvičňu v prírode v DNV -výzva 

V záujme získania prehľadu o cenách exteriérových fitnes prvkov pre telocvičňu v prírode 
Vás Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves vyzýva na predloženie ponuky 
exteriérových fitnes prvkov vhodných na umiestnenie na verejných priestranstvách mestskej 
časti. Prieskum trhu vykonávame výlučne pre potreby mestskej časti, slúži pre výber 
najvhodnejšieho zariadenia pre telocvičňu v prírode. Údaje uvedené v predložených 
ponukách nebudú poskytnuté tretím osobám. 
V prípade, že akceptujete našu výzvu, spracujte V ašu odpoveď podľa požiadaviek uvedených 
v tejto výzve. 
Predmet zákazky: dodávka a osadenie exteriérových zariadení na verejných priestranstvách 
mestskej časti 

Požiadavky na spracovanie ponuky- obsah ponuky: 

• návrh exteriérových fitnes prvkov vhodných pre umiestnenie na verejné priestranstvá, 
odolné voči vandalizmu a vhodné i pre dospelých 

• cena zariadeni vrátane dopravy a montáže- osadenia v teréne musí byt' stanovená 
bez DPH, samostatne DPH, cena celkom vrátane .DPH za celú dodávku kompletne 
cena musí zahŕňať všetky náklady zhotoviteľa spojené s dodaním predmetu zákazky 

• každý prvok žiadame oceniť aj samostatne + sumár za všetky prvky 
• žiadame priložiť certifikát výrobkov, návod na obsluhu, príp. prevádzkový poriadok 

alebo iné usmernenie spojené s prevádzkou zariadeni 
• uveďte dodacie lehoty 
• uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať (výpis z OR, ŽR) 
• zoznam realizácií za posledné 3 roky s možnosťou overenia referencií (tel kontakt) 

Ponuku spracovanú v zmysle našich požiadaviek doručte do 31.5.2012 do 12,00 hod. v 
uzatvorenej obálke označenej adresou odosielateľa a heslom Prieskum "Telocvičňa v prírode" 
-neotvárať na adresu: Miestny úrad Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 
Bratislava. 

Ponuky sa budú hodnotiť podľa vhodnosti navrhnutých zariadeni a ich primeranej ceny. 



Vyhradzujeme si právo v prípade, že nám nebude vyhovovať ani jedna ponuka, prípadne 
ponuky prekročia finančné možnosti MČ DNV, nevybrať ani jednu ponuku ako i právo 
vybrať prvky od rôznych dodávateľov, prípadne vybrať len obmedzený počet prvkov. 

S víťazným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorá bude zverejnená v zmysle 
platných zákonov, maximálna cena zákazky je plánovaná do l O 000 €. Umiestnenie prvkov 
bude upresnené v zmluve o dielo. 

Lehotu viazanosti ponúk stanovujeme do 30.7.2012. 
S pozdravom 
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