
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov : Obecný úrad  Zázrivá 

Sídlo :   Stred 409, 02705 Zázrivá  

IČO :     00315010 

 

Kontaktná osoba :  JUDr. Matúš Mních – starosta  

e-mail : obeczazriva@stonline.sk 

kontakt : 0907 887 756 

web :www.zazriva.com 

 

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 

internetovej adrese (URL): https://zazriva.com/?page_id=5996 

 

Názov predmetu zákazky:  Nákup športovej výstroje  
 
Hlavný kód CPV: 374 00000-2 športový tovar a výbava  
 
Druh zákazky:  Nákup športových potrieb – zákazka s nízkou hodnotou  

 

Stručný opis:  

1. Tréningové  lopty   pre všetky družstvá  ( žiaci, dorast, muži )- 30 ks  

Futbalová lopta tréningová , veľkosť 5  , označená  FIFA Quality Pro, hybridná technológia= lepená 

aj šitá, materiál 100 % polyuretán, aerodynamický  let zabezpečuje  20  panelov, pod vrchnou 

vrstvou sa nachádza microfibra polyuretan , duša  corbon- latexová , ventil ABS 8 krídlový. 

2. Chladiaci sáčok – 12 ks  

Kompresný chladiaci sáčok na jednorázové použitie, ktorý sa stlačením zmení na  studený obklad , 

ktorý udrží 30 min. postihnutú oblasť v chlade. Rozmer : 18,5 x 16 cm .  V pôvodnom stave má 

vrecko bežnú izbovú teplotu .  

3. Chladiaci sprej – 11 ks  

Sprej chladiaci v kovovej  tlakovej nádobe , objem 400 ml,  Zloženie: bután, propán, izobután, 

mätový olej. 

4. Lekárska taška 38x24x24 cm- 1 ks 

Veľké otváranie z vrchu tašky. 3 bočné vrecká + 2 vrecká na spreje vo vnútornej časti tašky. Po 

bokoch 2 vrecká .  Oddeliteľný plánovač priestoru tašky, taške je  na rameno aj na nosenie v ruke , 

Materiál : Polyester 600D 

5. Zápasová lopta- 8 ks  



Futbalová lopta zápasová veľkosť 5  , označená  FIFA quality pro, hybridná technológia= lepená aj 

šitá, materiál 100 % polyuretán, zložená z 20  panelov, pod vrchnou vrstvou sa nachádza microfibra 

polyuretan , duša  corbon- latexová ventil ABS 8 krídlový . 

 

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.   

 

Predpokladaná hodnota zákazky:1817,00 bez DPH  

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH. V prípade, ak 

uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Cena je vrátane dopravy a všetkých 

služieb. Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia ponuky  obstarávateľovi. Každý uchádzač môže 

predložiť ponuku iba raz. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:  

1. ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti 

2. ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie ponuky 

3. ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná hodnota 

zákazky 

4. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

Dĺžka trvania zákazky:  do 30.10.2018  

 

Podmienky účasti: 

1. Predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 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;  

2. Predloženie ponuky na celý predmet zákazky aj s predložením fotodokumentácie  a presnej 

špecifikácie  tovaru ( materiál, farba, zloženie )a s udaním značky a kódom tovaru. 

3.  Návrh na plnenie kritériá – príloha č.1  

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

 

 



 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota predkladania ponúk : do 12.7.2018 

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na :  obeczazriva@stonline.sk 

alebo poštou v zalepenej obálke s označením :      Neotvárať – Športová výstroj  

na adresu : Obecný úrad  Zázrivá , Stred 409,   02705 Zázrivá  

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dokumenty uvedené  v  podmienkach účasti. V 

 prípade neúplných dokumentov bude uchádzač  vylúčený.  

 

Termín otvárania ponúk:13.7.2018 o 9:00  

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: Uchádzač je svojou ponukou 

viazaný počas lehoty viazanosti , ktorá je stanovená do 30.11.2018.  

 

Vyhlásenie výzvy dňa : 02.07.2018 

 

 

                                                                                            JUDr. Matúš Mních – starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 k výzve na predkladanie ponuky - Návrh na plnenie kritériá 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 

Verejný obstarávateľ : Názov : Obecný úrad  Zázrivá  

                                            Sídlo :   Stred 409, 02705 Zázrivá  

                                            IČO :     00315010 

 

Identifikácia uchádzača :     Názov : 

                                             Sídlo :         

                                             Štatutárny zástupca :  

                                             IČO :  

                                             IČ DPH :  

 

Predmet zákazky :            „ Nákup športovej výstroje „ 

                                              Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z.   

                                             o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

 

Druh :                                  Tovar  

 
 
Predmet zákazky  Celková cena bez 

DPH za predmet 
zákazky 

DPH 20% Celková cena s DPH 
za predmet zákazky 

„ Nákup športovej 
výstroje „ 

 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.  
 
 
Miesto / Dátum  
 
 
 
 

Podpis uchádzača  
 
 
 


