
Výzva na predkladanie ponúk 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Zákazka na dodanie tovaru § 3 ods. 2 zákona  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 

Názov:  Obec Stredné Plachtince 

Sídlo: Stredné Plachtince 110, 991 24  Dolné Plachtince 

IČO: 00319571 

DIČ: 2021243257 

zastúpenie: Štefan Benko, starosta 

E-mail: starosta@stredneplachtince.sk  

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Štefan Benko, telefón +421 918 389 863 

 

 

2. Názov zákazky 

„Športové vybavenie pre obec Stredné Plachtince“  

 

Hlavný kód CPV: 

37400000-2 – Športový tovar a výbava 

 

3. Opis predmetu obstarávania 

Predmetom zákazky je nákup športového vybavenia.  

 

futbalové ponožkové štulpne - 15,00 ks 

futbalové trenírky – 15 ks 

futbalový dres – 15 ks 

hokejbalové štulpne – 8 ks 

hokejbalové trenírky – 8 ks 

hokejbalové dresy – 8 ks 

hokejbalová prilba – 1 ks 

 
 

4. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť na časti. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky:  1 253,33  eur bez DPH   

 

6. Lehota trvania zmluvy 

Lehota trvania zmluvy: jednorázové dodanie tovaru 

Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy bude po odsúhlasení dokumentácie z vykonaného 

verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, ktorým je Úrad 

vlády SR. 
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7. Druh zákazky/typ zmluvy 

– Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude objednávka na dodanie tovaru. 

– Táto zmluva bude vystavená až po odsúhlasení dokumentácie z vykonaného verejného 

obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov (Úrad vlády SR) na 

predmet obstarávania. V prípade, ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces 

zadávania zákazky neschváli, postup zadávania zákazky bude zrušený. 

 

 

8.  Zdroje financovania a platobné podmienky 

– Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 

– Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu jej doručenia. 

– Objednávka  bude doručená úspešnému uchádzačovi v lehote viazanosti ponúk a po 

odsúhlasení dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania zo strany 

poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

 

9. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom s DPH v eur. 

 

 

10. Podmienky účasti 

– Predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky  

– Predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f)zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu 

z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov  

– Predloženie certifikátu deklarujúceho žiadané materiálové zloženie a zhodu o zdravotnej 

nezávadnosti v dôsledku kontaktu s pokožkou podľa STN 80 0055/zhoda vlastností 

produktu s Vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z.z. z decembra 2005 v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením, par. 4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z.. 
 

 

11. Obsah ponuky 

1. cenová ponuka vypracovaná do formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1a výzvy (originál)  

2. doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o 

oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, príp. 

ekvivalentný doklad (obyčajná kópia, prípadne elektronický výpis z príslušného 

registra) 

3. Kópia certifikátu deklarujúceho žiadané materiálové zloženie a zhodu o zdravotnej 

nezávadnosti v dôsledku kontaktu s pokožkou podľa STN 80 0055/zhoda vlastností 

produktu s Vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z.z. z decembra 2005 v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením, par. 4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 404/2007 

Z.z.. 
 

12. Doručenie ponuky 

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v elektronickej 

forme. V prípade úspešného uchádzača, ktorý predložil ponuku elektronicky, bude tento  

vyzvaný, aby predložil svoju ponuku v originálnom vyhotovení. 

 

 



V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom 

obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené: 

- obchodné meno a adresa uchádzača 

- „PRIESKUM TRHU – Športové vybavenie - NEOTVÁRAŤ“ 

 

Adresa doručenia poštou alebo  osobne: 

Obec Stredné Plachtince 

Stredné Plachtince 110 

 

991 24  Dolné Plachtince 

 

V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: obec_str.plachtince@stonline.sk    

uvedie uchádzač v predmete správy text: „Športové vybavenie“ 

 

 

 

13. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 22.10.2018 do 12,00 hod. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve sa vráti   

uchádzačovi neotvorená. 

 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 

dokumentácie tejto zákazky. 

 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač,  ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom 

s DPH).  

 

 

15. Podmienky súťaže 

Predmet obstarania bude financovaný zo štátneho rozpočtu na základe poskytnutých 

finančných prostriedkov  z Úradu vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu 2018“ 

a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.   Cena za predmet zákazky bude uhradená po 

dodaní tovarov. 

 

 

16. Vyhodnocovanie ponúk 

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 22.10.2018 o 14,00 hod. na adrese verejného 

obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Verejný obstarávateľ  bude 

vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného 

obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky  budú ďalej 

vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.  

 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti 

ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

 

 

mailto:obec_str.plachtince@stonline.sk


17. Lehota viazanosti ponuky 

Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa  30.11.2018. 

 

 

18. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky.  Verejný obstarávateľ 

môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

▪ nebude predložená ani jedna ponuka, 

▪ ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

▪ ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo 

výzve na predkladanie ponúk, 

▪ ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

▪ ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli. 

 

 

Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO. 

 

 

Stredné Plachtince, 5.10.2018 

 

Štefan Benko, starosta obce v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 výzvy: Cenová ponuka 



 

1. Formulár cenovej ponuky 
 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Návrh na plnenie kritérií 

P.č. Popis MJ Množ. Jedn. cena 

v EUR bez DPH 

Cena spolu 

v EUR bez DPH 

1. futbalové ponožkové štulpne  ks 15   

2. futbalové trenírky  ks 15   

3. futbalový dres  ks 15   

4. hokejbalové štulpne  ks 8   

5. hokejbalové trenírky  ks 8   

6. hokejbalové dresy  ks 8   

7. hokejbalová prilba  ks 1   

 

Predmet zákazky:  Športové vybavenie pre obec Stredné Plachtince 

Cena bez DPH v eur 

 
 

DPH 20% * 

 
 

Cena celkom s DPH 

v eur 
 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom. 

 

Miesto  

Dátum  

Podpis a pečiatka (ak sa 

používa)  

 

 

 

 

Názov uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):  

Číslo účtu vo formáte IBAN:  

Telefón:  

E- mail:  



 

 

 

 


