
Výzva na predkladanie ponúk 
 

1. Identifika čné údaje verejného obstarávateľa: 
 

TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany  
Sídlo :        č. 127, 027 51 Kraľovany                    
Štatutárny zástupca:  Had Ľubor – prezident TJ 
IČO:                             42059275 
DIČ:                            2022393461 
 
Webové sídlo: http://www.obeckralovany.sk/ 
 
1.1 Kontaktná osoba: Had Ľubor, prezident TJ 
Kontakt :  0902 379 615, tj.lokomotiva.sez.kralovany@gmail.com 
 
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 
internetovej adrese (URL): ....................................... 
 

2. Názov predmetu zákazky:  
„Športové potreby – futbal“ 
 

3. Hlavný kód CPV: 
37400000-2 Športový tovar a výbava 
37410000-5 Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku 
37450000-7 Vybavenie na vonkajšie a halové športy 
 

4. Druh zákazky: športové potreby / tovary  
 

5. Stručný opis:  
 
Predmetom výzvy je  dodanie športového vybavenia pre futbalistov obce.  
1. sada  dresov červená, modrá  s krátkym rukávom 
2.  brankárska výstroj  
3.  siete na futbalové brány  
4. chrániče  
5. zápasová lopty  
6. tréningové lopty  
7. lajnovačka latexová  
8. rohové klbové zástavky  
9. taška na prenos 2 sád dresov  
 
  Presný opis predmetov aj so špecifikáciami a počtami jednotiek sú uvádzané v Prílohe č.1   
tejto  výzvy.   
 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pokiaľ tovar nebude 
spĺňať minimálne požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neumožňuje 
rozdelenie zákazky; vyžaduje predložiť zákazku na celý predmet zákazky. V cene musí byť 



zahrnutá doprava na miesto dodania.  Všetky zariadenia musia byť certifikované v súlade s 
platnou legislatívou EU. 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 
2647,00  € bez DPH 
 

7.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
7.1 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.  
7.2 Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. 
 
 

8.  Podmienky účasti: 
8.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 písm. e) ZVO. Splnenie tejto podmienky 
uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 písm. e) ZVO - doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti – doklad o oprávnení podnikať ( výpis zo živnostenského registra 
alebo výpis z obchodného registra -  kópia , nie starší ako tri mesiace. 
8.2.Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla, 
na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu 
predloženej cenovej ponuky). 
8.3. Opis produktov uchádzača spolu s presným názvom produktu, materiálové zloženie 
a priloženie fotodokumentácie predkladaného produktu .   
 

9.  Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 
 

10.  Lehota na predkladanie ponúk:    25.7.2018    do 09:00 h.. 
 
10.1. Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRA Ť“  s heslom 
„ Športové potreby – futbal“ musia byť doručené poštou alebo osobne na  horeuvedenú adresu, 
prípadne e-mailom : tj.lokomotiva.sez.kralovany@gmail.com 
 
10.2.   Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia obálky verejnému obstarávateľovi. Každý 
uchádzač môže predložiť ponuku iba raz. 
10.3. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 8. 
tejto výzvy.  
10.4. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
● ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti, 
● ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo 
výzve na predloženie ponuky, 
● ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná 
hodnota zákazky, 
● ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 

11.  Termín otvárania ponúk: 
Dátum a čas  26.7.2018  10,00  
 
 
 



12.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk 
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk 
stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom 
stanovená do 31.10.2018. 
 
 
Kraľovany , 9.7.2018  
 
 
 

Ľubor Had – prezident TJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


