
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa : 

Názov a sídlo:  Základná škola Žarnovica, Ul. Fraňa Kráľa 838, 96681 Žarnovica 

Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Debnárová 

IČO : 37831852 

Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Cenderská 

e-mail.: skola@zskralazc.edu.sk 
webové sídlo : zskralazc.edupage.org 

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

na internetovej adrese  (URL) : zskralazc.edupage.org 

Názov predmetu zákazky : Nákup športovej výbavy 

Hlavný kód CPV: 374 00000 2 – športový tovar a výbava 

Druh zákazky : zákazka s nízkou hodnotou – tovary 

 

PODROBNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

-  2 ks švédska lavička s kladinkou – smrekové drevo, povrchová úprava bezfarebným lakom,  

   rozmery v/š/d 30/25, 5/300, hmotnosť do 23 kg, 

-  5 ks žinenka – hranená , rozmery 200x100x8 cm koženková, jedna strana protišmyková 

    Úprava, 

-  1 ks sieť na volejbal – horný okraj lemovaný šírka lemovania 5 cm, spodný okraj  a bok 

    obšité, veľkosť oka 10 cm, 

-  1 ks  lano – dĺžka 5 m, hrúbka do  35 mm, materiál juta,  

-  3 ks stopky 100 časové – digitálne stopky s pamäťou, s presnosťou 1/100 s, 

-  1 sada štartovacie číslo obojstranné 1-50, čísla zo  zadu aj spredu šnurovacie, 

-  25 ks karimatka  - 90 x 50 x 1,2 dvojvrstevná, 

-  1 ks mostík – odrazový mostík detský  pružný, NH- 21  (náskoková hrana) drevené pružiny,  

      povrchový materiál kobercovina, 

- 10 ks  volejbalová lopta  veľkosť lopty č. 5,  parametre 0,3-0,325kgf/1cm², 

- 10 ks bedmintonová raketa – váha 87 +- 3 g, dĺžka 675 mm, vyváženie na stred, 

- 2 ks hrazda závesná na rebrinu, rozmery šírka 60 cm, dĺžka 103 cm , priemer úchopovej časti  

  od 25 mm do 35 mm, maximálne zaťaženie rebriny 150 kg 
- 6 ks štartovací blok – materiál oceľ  – upravená pozinkovaním,  opierky na nohy potiahnuté  

   protišmykovou gumovou vložkou, dĺžka bloku do 80 cm, na japex alebo tartan 

- 1 ks koliečko na meranie vzdialenosti –materiál  hliník, maximálna meraná vzdialenosť od 100 do 

   10 000 m, počítadlo s nulovacím tlačidlom, 

- 1 ks sieť na bedminton certifikovaná, rozmery 6,10 x 0,76 m, horné strana s lemom, 

- 1 ks vozík na lopty na 15-25 ks, celohliníková konštrukcia s pevnou látkou, ľahko skladateľný, 

- 2 ks plná lopta 4 kg / medicinbal / materiál syntetický, 

- 1 ks vak na hokejky / florbalové / na 10 – 15 hokejok, materiál polyester, nepremokavá  úprava, 

- 2 ks /sada/ bedmintonové stojany (stĺpiky ) – mobilné na kolieskach so závažím, oceľová  

   konštrukcia, záseky pre uchytenie siete, výška 1550 mm, váha celého kompletu  do 60 kg, 

- 5 sád prekážka plastová / 2 kužele a tyč + 2 úchytky /kužeľ  s deviatimi výškovými pozíciami  

  od 10-50cm, 

- 5 ks prekážka plastová / hliníková /posuvná, nastaviteľná výška  od 45 do 75 cm, váha do 2 kg,  

 

Predpokladaná hodnota zákazky :  3 675,- € s DPH 

Rozdelenie  zákazky : Predmet zákazky tvorí jeden logický celok . Uchádzač predkladá 

ponuku na celý predmet zákazky, čiže na všetky položky predmetu zákazky.  

V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto dodania.  

Možnosť predloženia variantných riešení :  nie 



Miesto dodania predmetu zákazky : Základná škola Žarnovica, Ul. Fraňa Kráľa 838, 966 81  

Žarnovica 

Podmienky účasti záujemcov:  Záujemca musí byť oprávnený dodať predmet zákazky. 

Dôkazom toho je výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra, alebo ekvivalentný 

doklad  o oprávnení dodať predmet zákazky. 

Lehota na predkladanie cenových ponúk :  najneskôr do 10.10.2018 do 9,00 hod. 

Termín otvárania obálok : 10.10.2018 

Lehota viazanosti ponúk : 30.11.2018 

Lehota dodania predmetu zákazky :  do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

Použitie elektronickej aukcie : nie 

Typ zmluvy : Objednávka 

 

     Dodávateľ je povinný zabezpečiť kompletné dodanie predmetu zákazky. 

Záujemca musí pri vypracovaní cenovej ponuky rešpektovať minimálnu vyžadovanú 

technickú úroveň a všetky požiadavky uvedené v tejto výzve, jej prílohách a platných 

právnych predpisoch. 

      Predložené riešenie musí zodpovedať všetkým platným normám SR a musí spĺňať 

požiadavky uvedené v tejto výzve a jej  prílohách. 

 

 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A VYPRACOVANIE  PONUKY: 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk : 

 * jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR vrátane DPH. 

 

Obsah súťažnej ponuky : 

a)  Cenová ponuka 

b)  Dôkaz o splnení podmienky účasti = doklad o oprávnení dodať predmet zákazky : 

Uchádzač vypracuje cenovú ponuka tak, že nacení požadované položky cenového formulára 

(príloha tejto výzvy).  

Keďže predmetom zákazky je jeden logický celok, cenová ponuka musí byť komplexná, t.j. 

cena musí v sebe zahŕňať všetky náklady dodávateľa  na kompletné dodanie predmetu 

zákazky. 

Uchádzač preloží cenovú ponuku v slovenskom jazyku a v zmysle predchádzajúceho bodu: 

a) v listinnej podobe, ktorú uchádzač doručí osobne, alebo poštovou službou na adresu: 

    Základná škola Žarnovica, Fraňa Kráľa  838, 96681  Žarnovica 

b)  e-mailom – v tomto prípade uchádzač naskenuje a zašle na e-mailovú adresu verejného 

obstarávateľa podpísanú cenovú ponuku. 

     Pri predkladaní ponuky v listinnej podobe sa doporučuje predložiť ponuku v nepriehľadnej 

uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené: 

a) názov a sídlo verejného obstarávateľa 

b) Názov a sídlo uchádzača 

c)  Predmet zákazy:  „  Rozhýbme deti – nákup športovej výbavy“ 

     Pri elektronickom predkladaní sa doporučuje napísať do predmetu e-mailu „Súťažná 

ponuka – Rozhýbme deti – nákup športovej výbavy“ 

 

                                           DOPLŇUJÚCE  INFORMÁCIE 

Zdroje financovania : Premet zákazky sa bude financovať z požadovanej dotácie z Projektu 

„Rozhýbme deti“ a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Úhrada prebehne bezhotovostne, na 

základe fakturácie dodávateľa, po dodaní predmetu zákazky so splatnosťou 30 dní. 



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

a) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve, 

b) sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

c) ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania alebo finančné 

možnosti verejného obstarávateľa, 

d) nebude predložená ani jedna ponuka 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

Výsledok verejného obstarávania: O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači 

oboznámení do 7 dní odo dňa vyhodnotenia. Objednávka s víťazným uchádzačom bude 

podpísaná v lehote viazanosti po odsúhlasení procesu verejného obstarávania kontrolným 

orgánom. 

 

 

 

V Žarnovici dňa 21.09.2018 

 

 

 

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

                                       Mgr. Gabriela Debnárová - riaditeľka  školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verejný obstarávateľ :  Základná škola Žarnovica, Ul. Fraňa Kráľa 838, 96681 Žarnovica 

                                      v Základnej škole v Žarnovici 

Zákazka :                      Zákazka s nízkou hodnotou 

Postup :                         Výzva na predkladanie cenových ponúk 

  

CENOVÝ FORMULÁR 

 

Uchádzač : ....................................................................................................................................  

(meno a priezvisko/obchodné meno/označenie skupiny) 

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

(bydlisko/sídlo/ miesto podnikania) 

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

(IČO,DIČ) 

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

(údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri) 

 

Položka MJ Počet Cena s DPH 

Štartovací blok ks 6  

Štartovacie čísla Sada 1-50 1  

Stopky 100 časové ks 3  

Koliečko na meranie vzdialenosti ks 1  

Prekážka plastová /2 kužele a tyč/ sada 5  

Bedmintonové stojany /stĺpiky / ks 2  

Karimatka 90x50x1,2 dvojvrstevná ks 25  

Hrazda závesná na rebrinu ks 2  

Švédska lavička ks 2  

Žinenky ks 5  

Mostík / odrazový /  ks 1  

Sieť na volejbal ks 1  

Volejbalová lopta ks 10  

Vak na hokejky ks 1  

Lano 5 m hrúbka 35 mm ks 1  

Vozík na lopty ks 1  

Plná lopta 4 kg ks 2  

Bedmintonová súprava raketa ks 10  

Prekážka plastová posuvná 45-75 cm ks 5  

Sieť na bedmintom ks 1  

 
 

                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


