
Výzva na predkladanie ponúk 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:     
Názov:   Obchodná akadémia 

Adresa:   Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa     

IČO:    17151091 

DIČ:    2020704620  

Štatutárny orgán: RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy    

Kontaktná osoba:   Ing. Mária Tomková      

Telefón:   052/428 00 33     

E-mail:  ekonom@oa-sl.vucpo.sk      

Webové sídlo:   https://oasl.edupage.org/  

  

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

internetovej adrese   

https://oasl.edupage.org/ 

        

Názov predmetu zákazky 

Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Cesta k zdraviu“ 

 

Hlavný kód CPV: 
37400000-2 Športový tovar a výbava 

 

Druh zákazky: 
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru a služieb. 

 

Stručný opis zákazky: 

1. Dres basketbalový – chlapci – 12 kusov 

Set pozostávajúci z dresu a šortiek. Vyrobený z materiálu, ktorý je ľahký, priedušný a nekrčivý. 

Veľkosť M - 4 ks, veľkosť L – 4 kusy, veľkosť XL – 4 ks. 

 

2. Dres basketbalový – dievčatá – 12 kusov 

Set pozostávajúci z dresu a šortiek. Vyrobený z materiálu, ktorý je ľahký, priedušný a nekrčivý. 

Veľkosť M - 4 ks, veľkosť L – 4 kusy, veľkosť XL – 4 ks. 

 

3. Potlač dresov – 24 kusov 

Kompletná potlač basketbalových dresov. 

 

4. Florbalový brankársky dres – 2 kusy 

Brankársky dres vyrobený z odolného a priedušného materiálu, ktorý sa vyznačuje nízkou 

váhou a je extrémne priedušný. Dres má umožňovať maximálny pohyb brankára a jeho 

ochranu pre použitie bez vesty. 

 

5. Florbalová brankárska maska – 1 kus 

Brankárska maska s mriežkovaním. Veľkosť nastaviteľná. 

 

6. Florbalové branskárske nohavice – 2 kusy 

Brankárske nohavice z komfortného a oteruvzdorného materiálu. 

 

 

7. Basketbalová lopta – 11 kusov 

Lopta veľkosti 6 vhodná pre výkonnostný šport a súťaže. 



 

8. Basketbalová lopta – 10 kusov 

Lopta veľkosti 7 vhodná pre výkonnostný šport a súťaže. 

 

9. Florbalová bránka – 1 kus 

Florbalová bránka skladacia s rozmermi 160 x 115 cm s kovovým rámom, sieťou, záclonou.  

 

10. Medicinbal – 4 kusy 

Ručne šitá medicinálna lopta z pravej kože s hmotnosťou 2 kg.  

 

11. Gymnastický koberec – 1 kus 

Koberec s rozmermi 1,8 x 8,0 m, ktorý je možné použiť aj ako rozbehový pás k náradiu. 

Spodná strana koberca má mäkšiu vrstvu, ktorá zabezpečuje zmiernenie kĺzavosti na hladkých 

povrchoch.  

 

12. Žinenky – 3 kusy 

Gymnastická žinenka kožená s protišmykovou úpravou spodnej strany a zosilnenými rohmi. 

Vyššia tvrdosť. Rozmery: 200 x 120 x 4 cm. 

 

13. Stolnotenisová raketa – 1 sada 

Sada rakiet na stolný tenis. 

 

14. Volejbalová lopta – 4 kusy 

Lopta vyrobená z kože, odolná, poskytuje dobré odrazové parametre.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  
3 684,00 s DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH. 

 

Dĺžka trvania zákazky: 
Zákazku je potrebné realizovať do 09. 11. 2018.  

Verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom až po kontrole 

a schválení procesu verejného obstarávania Úradom vlády SR.  

   

Podmienky účasti: 
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnenosti dodávať tovar, 

poskytovať službu, alebo práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, napr. výpis 

z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra 

dodávateľa. 

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzači nemajú nárok na úhrady 

nákladov spojených účasťou v tejto súťaži. 

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v zalepenej obálke s doručenkou osobne alebo poštou, 

príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať nasledujúce 

údaje: 

- obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 

- názov a sídlo verejného obstarávateľa 

- text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ 

- heslo súťaže „Cesta k zdraviu“ 

 

 



Použitie elektronickej aukcie: 

NIE 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 24. 10. 2018 do 13.00 hod. 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do 

súťaže a teda nebudú vyhodnocované.  

 

Termín otvárania ponúk: 

Termín otvárania ponúk je 24. 10. 2018 o 14.00 hod. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 

Ponuky sú viazané po dobu 90 dní od ich podania. 

 

 

 

V Starej Ľubovni 03. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


