Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 31.10.2016

Názov materiálu:

NÁVRH NA PRESUN FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VO
VÝŠKE 2 090 € ZA ÚČELOM VYBUDOVANIA
WORKOUTOVÉHO IHRISKA V AREÁLI ZÁKLADNEJ
ŠKOLY MOJMÍROVA 98 PIEŠŤANY

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- kópie troch cenových ponúk
- správu o zákazke

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
Návrh na presun finančných prostriedkov z rozpočtovej
kategórie 630 – Tovary a služby do rozpočtovej položky
717 001 – Realizácia novej stavby za účelom vybudovania
workoutového ihriska v areáli Základnej školy Mojmírova 98
Piešťany v úhrnnej sume 2 090 €
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:
Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:
Stanovisko komisie pre školstvo a mládež:

Spracovateľ: Mgr. Rudolf Kollár, riaditeľ základnej školy
Predkladateľ: Mgr. Rudolf Kollár, riaditeľ základnej školy
Dátum vyhotovenia: 06.10.2016

Dôvodová správa
Medzi základné priority, ktoré sme si v tomto školskom roku stanovili v rámci právneho
subjektu je i rozvoj a podpora športu a pohybovej aktivity u detí a mládeže.
Chceme vybudovať workoutový park v areáli Základnej školy Mojmírovej, ktorý by slúžil
žiakom, ale aj komunite. Workout park alebo vonkajšie ihrisko na cvičenie s vlastnou váhou tela
poskytuje deťom, mládeži, ale aj dospelým priestor na zlepšovanie svojej fyzickej kondície.
Zároveň tak trávia čas aktívne, nadväzujú nové priateľstvá, a vstrebávajú do seba základy
zdravého životného štýlu, čo nakoniec vedie k znižovaniu pravdepodobnosti brania drog alebo
alkoholu. Veríme, že touto cestou prispejeme, ako k fyzickému, tak psychickému rozvoju detí
a ukážeme im, že žiť zdravo sa dá už od útleho veku.
Našim cieľom je podporiť deti a mládež v športových aktivitách a rozvíjať myšlienku, že
pohyb je rovnako dôležitý, ako spánok. Vďaka vonkajšiemu ihrisku na cvičenie výhrade s
vlastnou váhou tela, môžu deti objaviť nový rozmer pohybu a navštevovať ho aj vo svojom
voľnom čase.
V rámci projektu máme pripravené ukážky cvičenia a pravidelné tréningy vedené skúsenými
trénermi.
Financie budú použité na výstavbu „workout parku“ a následné workshopy o cvičení, na ktoré
bude prizvaný skúsený tréner. Vďaka tomuto projektu dostanú deti základy cvičenia s vlastnou
váhou tela, ktorá je tou najprirodzenejšou a najkomplexnejšou formou cvičenia.
Tieto základy poslúžia, ako odrazový mostík pre všetky športy, ktoré budú v budúcnosti
vykonávať a zároveň, ako prevencia proti obezite a rôznym telesným problémom, ktoré ich
stretávajú práve v čase dospievania.
Na výstavbu workoutového ihriska použijeme finančné prostriedky od Mesta Piešťany, ktoré
sme dostali na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 1871617 vo výške 2 140 €,
ďalšie financie na výstavbu tohto ihriska sme získali ako sponzorský dar od Nadácie Jána Korca
vo výške 500 €. Keďže celková suma za vybudovanie workoutového ihriska je 4 730 €, rozdiel
vo výške 2 090 € musí dofinancovať základná škola.
V rozpočte ZŠ Mojmírova neboli na rok 2016 rozpočtované kapitálové výdavky z tohto
dôvodu žiadame o presun finančných prostriedkov vo výške 2 090 € z rozpočtovej kategórie 630
– Tovary a služby do rozpočtovej položky 717001 – Realizácia novej stavby. Výstavba
workoutového ihriska podľa vybranej cenovej ponuky bude realizovaná z príjmov školy.
Na obstaranie uvedeného tovaru a služieb sa vykonal postup podľa § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní č. 25/2006 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o bežne
dostupný tovar a služby na trhu. ZŠ ako verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky dodržal
povinnosti podľa odseku 3 až 5 a vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky sú
primerané jeho kvalite a cene. Je dodržaný princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
Z predložených cenových ponúk bola vybraná cenová ponuka č. 1 a to z nasledovných
dôvodov:
- najnižšia cena
- dobré referencie

Správa

o

zákazke

(súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní v zmysle ust. § 21 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1) Verejný obstarávateľ: Základná škola
Mojmírova 98, 921 01 Piešťany, IČO 37836617
2) Zákazka na dodanie tovaru : workoutové ihrisko
kód CPV : 37535200-9 zariadenie ihrísk
3) Identifikácia uchádzačov, ktorých sme vybrali :
obchodné meno, sídlo

bez DPH

OCTAGO II s.r.o., Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany
WODGEAR s.r.o., Sídlisko I. 970, 093 01 Vranov nad Topľou
KOVOMONT s. r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra

viď cenová ponuka
viď cenová ponuka
viď cenová ponuka

4) Identifikácia vylúčených uchádzačov :
obchodné meno, sídlo

bez DPH

WODGEAR s.r.o., Sídlisko I. 970, 093 01 Vranov nad Topľou
KOVOMONT s. r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra

viď cenová ponuka
viď cenová ponuka

odôvodnenie ich vylúčenia:
cena u uvedených uchádzačov bola vyššia ako u nami vybraného dodávateľa
5) Identifikácia
objednali :

úspešného uchádzača, u ktorého sme výstavbu

OCTAGO II s.r.o., Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany

workoutového

viď cenová ponuka

odôvodnenie výberu tohto uchádzača:
najnižšia cena, dobré referencie
6) Konečná hodnota zadanej zákazky bez DPH : 4 730,- €
V Piešťanoch dňa : 19.09.2016

Mgr. Rudolf Kollár, v.r.
riaditeľ školy

ihriska

