
 

 

 
 

Číslo spisu: 286 / 2016 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
zákazka zadávaná podľa § 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  
 

Predmet zákazky: VYBAVENIE TELOCVIČNE ZŠ KRUŽLOV 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 Úradný názov:   Obec Kružlov 

Krajina:   Slovenská republika  

IČO:    00322211    

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

 Kontaktné miesto:  Obecný úrad Kružlov, 086 04  Kružlov 141 

Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Kmec 

            Telefón:   09 11 621 938  

            E-mail:   obeckruzlov@mail.t-com.sk 

 Internetová adresa:  www.kruzlov.sk 

 

Obec Kružlov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z dotácie zo štátneho 

rozpočtu a vlastných zdrojov. 

2. Názov predmetu zákazky:  „Vybavenie telocvične ZŠ Kružlov“ 

 

3.  Druh zákazky:  Športové vybavenie 

 

4.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

            Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5.   Hlavné miesto poskytnutia služby: Kružlov 94, 086 04  Kružlov 

 

6.  NUTS kód: SK041 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 450,-- EUR s DPH 



 

 

 
 

8.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie športového vybavenia telocvične ZŠ Kružlov. 

 

Podrobne rozpísané v prílohe č.1 tejto výzvy. 

 

9. Termín realizácie: od predloženia objednávky obstarávateľom 

 

10. Zdroj finančných prostriedkov  

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z dotácie zo štátneho 

rozpočtu a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia 

verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

 

11.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Uchádzač musí v ponuke predložiť kópie dokladov o oprávnení poskytovať predmetný 

druh tovaru. 

 

 

12. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

12.1  Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s hodnotou uvedenou vo výzve na 

predkladanie ponúk podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. Ak uchádzač nie je platcom 

DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 

12.2 Úspešný uchádzač uskutoční dodávku športového vybavenia na základe  objednávky 

uzatvorenej medzi zhotoviteľom a verejným obstarávateľom (objednávateľom). 

Faktúra bude vystavená v termínoch podľa bodu 12.4. 

12.3 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Celková 

cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou 

sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

12.4 Splatnosť predloženej faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Faktúru uchádzač doručí v štyroch rovnopisoch. 

12.5  Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil výpočet celkovej sumy na 

formulári, ktorý je prílohou č. 2 predmetnej výzvy na predkladanie ponúk. 

 

 



 

 

 
 

13.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

 Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa tejto Výzvy podpísanú štatutárnym 

zástupcom uchádzača; 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk: od 23. 08. 2016 do 31 . 08. 2016 do 12:00 hod. 

Ponuky s obsahom podľa bodu 13. tejto výzvy musia byť doručené písomne v lehote 

predkladanie ponúk na adresu: Obecný úrad Kružlov, 086 04  Kružlov 141. Ponuky je 

možné doručiť na uvedenú adresu osobne, alebo poštou v uzavretom obale.  

Ponuka musí byť označená: 

1. Adresa predkladania ponúk  

2. Adresa uchádzača 

3. Označenie adresa uchádzača  „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ!“ 

4. Označená heslom: „Vybavenie telocvične ZŠ Kružlov“ 

 

15.       Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:   

Celková cena vrátane DPH v eur : 

  Celkovú cenu za tovar uchádzač v ponuke určí ako súčin predpokladaného 

množstva a jednotkovej ceny. Celkovú cenu je potrebné zaokrúhliť na dve 

desatinné miesta a vyjadriť v EUR. 

 

Pravidlá uplatnenia kritéria: 

 V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena vrátane DPH,  

zaokrúhlená na dve desatinné miesta v eurách. Verejný obstarávateľ na základe 

doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej  ceny 

(ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie 

poradie určené podľa počtu doručených ponúk). Úspešným  uchádzačom sa 

stane ten, kto predloží ponuku s najnižšou celkovou cenou. 

 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač výpočet celkovej ceny ako aj návrh 

na plnenie kritéria predložil na formulároch formou tabuľky, ktoré tvoria prílohu 

č. 1 a 2 tejto výzvy.  

 

16. Financovanie zákazky: 

 Zákazka je financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu a  vlastných zdrojov 

 



 

 

 
 

17. Podmienky týkajúce sa objednávky 

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude 

uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný  obstarávateľ 

prijíma. 

 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného 

obstarávania bude vystavenie objednávky. Obstarávateľ si vyhradzuje právo odobrať 

ním požadované množstvo z predmetu zákazky. 

18.  Ostatné požiadavky  

18.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v 

zmysle zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode 

informácií povinný zverejňovať informácie. 

19. Dôvody na zrušenie použitého postupu 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 v tejto 

Výzve.  

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené . 

Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani 

námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi 

všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že 

jeho ponuku  prijíma. 

20.  Dátum odoslania výzvy záujemcom a zverejnenia výzvy na mieste v obci 

obvyklom vrátane Príloh č. 1 až 2: od 23. 08. 2016 do 31. 08. 2016 

V Kružlove dňa: 22. 08. 2016 

V súlade so zák. č. 343/2016Z.z. v aktuálnom znení vypracoval: 

Ing. Jozef Kmec, kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 

 

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

Ing. Jozef Kmec- starosta obce 



 

 

 
 

 
 
Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 

Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je „Vybavenie telocvične ZŠ Kružlov“ v súlade so  zák. č. 343/2015Z.z. 

v platnom a účinnom znení v čase realizácie konkrétnej zákazky. 

 

1. Špecifikácia dodávaného tovaru je nasledovná: 

 

Počet 
ks/sada 

Karimatka inSPORTline EVA 180x50x1 cm, 100 % Polyethylen alebo ekvivalent 25 

Žinenka 200 x 120x5 so suchým zipsom, spodná časť – protiklzová 
Výplň – vysoko kvalitná a flexibilná polyuretanová pena: R-80kg/m³, R-100/m³, R-120/m³ 
a polyuretanová pena T25kg/m³ 4 

Žinenka 200 x 120x5 s úchytkami na prenos, spodná časť – protiklzová 
Výplň – vysoko kvalitná a flexibilná polyuretanová pena: R-80kg/m³, R-100/m³,R-120/m³  
a polyuretanová pena T25kg/m³ 5 

Odrazový mostík "Lampart", Rozmery mostíka sú 120 x 60 cm.  Náskoková hrana je 15 cm. 
Povrch odrazovej dosky je pokrytý kobercom alebo ekvivalent 1 

Futbalová lopta Adidas "4" 350 g AC5426 alebo ekvivalent 10 

Futbalová lopta Adidas "5"DFL TOP TRAINING"" alebo ekvivalent 10 

Basketbalová lopta, veľkosť 7. Materiál: PU Korea. Kvalitná zápasová lopta pre rôzne povrchy. 15 

Lopta na vybíjanú, značky GALA 4061S alebo ekvivalent 8 

Odľahčená futbalová lopta pre 1.stupeň 25 

Volejbalová lopta Mikasa MVA 310, lepená alebo ekvivalent 20 

Kriketová loptička- kožená  150 g 5 

Fitlopty, gymnastiská lopta inSPORTline Top Ball 55 cm, nosnosť 600 kg alebo ekvivalent 20 

Volejbalová sieť  s oceľovým lankom 9,5x1 – krátka a 20x1 – dlhá, dole polyprepylenové lanko, 5 
cm horná páska, oko 10x10 polypropylén, farba čierna 1+1 

stopky JS609D - 100 medzičasov alebo ekvivalent 3 

Meracie pásmo 50 m s držadlom 1 

Švihadlo kožené s ložiskami 25 

Lopta na Kin-Ball, priemer 1,22m, 1 kg 1 

Bedmintonové rakety RSL Heat 120 alebo ekvivalent 6 

florbal hokejky MPS Flash junior alebo ekvivalent 20 

 

 

2. Verejný obstarávateľ počas platnosti a účinnosti objednávky  určuje nasledovný 

predpokladaný rozsah zrealizácie dodávky 

 

Verejné obstarávanie Počet 

podlimitná zákazka  podľa §117 zákona 343/2015 Z.z 
1 (nedelí sa na 

časti) 

 

 



 

 

 
 

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny  podľa špecifikácie predmetu zákazky 

uvedenej v bode 8. a Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Postup verejného 

obstarávania 
Suma v € bez DPH Výška DPH v € Suma v € s DPH 

Verejná súťaž podľa 

§117 
   

 

 

 

 
 
 
 


