
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
za účelom výberu dodávateľa na dodanie tovaru v zmysle zákona o 

verejnom obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ZVO) 

 
Obec Ladomirová, so sídlom Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová,  IČO – 00 330 671, 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky v prieskume 
trhu (ďalej len „cenovej ponuky“) s názvom „Nákup športovej výbavy pre obec Ladomirová“ 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b, ZVO: 

   IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Názov            :   Obec Ladomirová 
Adresa                      :   Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová 
IČO                                :   003 306 71 
Štatutárny zástupca  :   PhDr. Vladislav Cuper, starosta 
Kontaktná osoba   :   PhDr. Vladislav Cuper 
Telefón              :   +421 902 585 065 
Email        :    sekretariat.ladomirova@gmail.com 
WEB:    :     WWW.OBECLADOMIROVA.SK  

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL): www.obecladomirova.sk  

 

Názov predmetu zákazky:  Nákup športovej výbavy pre obec Ladomirová 

 

Hlavný kód CPV:   CPV - 37400000-2 - Športový tovar a výbava 

 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117. zák. 

343/2015 Z.z, na dodanie tovaru 

Zdroj finančných  

prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z programu 

Úradu vlády - Podpora rozvoja športu na rok 2018 

(ďalej len Poskytovateľ príspevku) a rozpočtu 

verejného obstarávateľa formou bezhotovostného 

platobného styku.   

 

Stručný opis:  Predmetom zákazy je dodanie športového tovaru 

a vybavenia pre účely obce. Jednotlivé položky 

predmetu prieskumu trhu sú popísané 

v nasledujúcej tabuľke.  

 

http://www.obecladomirova.sk/
http://www.obecladomirova.sk/


Názov a popis položky mj počet mj 
Dresy – futbal GIOVA Campo Fluo, alebo ekvivalent.  
Futbalový set pre dospelých, dres + šortky. 
Rýchloschnúci funkčný materiál dry fit. 

ks 30 

Lopty – futbal. Futbalová Nike STRK  Event Pack 
SC3496 100 alebo ekvivalent,  lopta vhodná na 
tréningové a rekreačné účely. 

ks 16 

Tréningové bránky EXIT Scala – futbal alebo 
ekvivalent. 
Pevná futbalová brána s odolnou konštrukciou.  
Rozmery: 153 x 27,5 x 17 cm 

ks 2 

Sieť na futbalovú bránu – futbal. 
Rozmery siete: 7,5x2,5x1,8x1,8 m 
Veľkosť oka: 12 cm 
Hrúbka siete: 4 mm 
Farba: biela 

ks 2 

Florbalové hokejky – florbal.  
Hokejka Unihoc SNIPER 30 White-Blue  
16/17  alebo ekvivalent. Florbalová hokeja na 
rekreačné a tréningové športovanie.  

ks 20 

Florbalové bránky Gravity – florbal alebo ekvivalent. 
Skladacia florbalová bránka,  
Bočné konštrukcie je možné jednoducho zložiť, 
rozmery: 90x60x40cm. 

ks 2 

Basketbalový kôš Basketbalový kôš GARLANDO 
SanDiego– basketbal alebo ekvivalent. Mobilný 
basketbalový kôš s nastaviteľnou výškou a 
oficiálnymi turnajovými rozmermi s vybavením pre 
hru na najvyššej úrovni. Je vhodný pre mládež aj pre 
dospelých hráčov. Rozmery: 225-305 cm. 

ks 2 

Basketbalové lopty Basketbalová lopta Spalding 7 
Outdoor Force– basketbal alebo ekvivalent. 
Basketbalová lopta z odolnej gumy vhodná na 
outdoorové aktivity. 

ks 10 

Pingpongový stôl Cornilleau Tecto Outdoor - stolný 
tenis alebo ekvivalent. Exteriérový skladací stôl s 
kolieskami, 
rozmery: 274 x 152,5 x 76 cm. 

ks 2 

Stolnotenisové rakety Raketa Cornilleau Sport 100 – 
stolný tenis, alebo ekvivalent. 

ks 10 

Horský bicykel – Horský bicykel KROSS-29" - 
Hexagon 7.0 - black graphite steel, alebo ekvivalent. 
MTB bicykel, Shimano pohon, veľkosť rámu 29. 

ks 1 

Prilba na bicykel – KELLYS BLAZE black 2018 alebo  
ekvivalent. Prilba pre dospelých. Jednoduché a 
rýchle nastavenie veľkosti prilby. Sieťka proti hmyzu. 

ks 7 

Dresy – futbal. Futbalový set pre deti 
dres + šortky Givova Kit Campo fluo alebo 
ekvivalent.  
Rýchloschnúci funkčný materiál dry fit. 

ks 10 

Dresy – futbal. Futbalový set pre mládež 
dres + šortky Givova Kit Campo fluo alebo 
ekvivalent.  
Rýchloschnúci funkčný materiál dry fit. 

ks 10 

 

Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou 
ponukou (ekvivalentom), ktorý musí obsahovať minimálne technické požiadavky a 



kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované. V prípade uplatnenia ekvivalentov 
navrhnuté ekvivalenty uchádzač uvedie priamo do Prílohy č. 1 Výzvy - Návrh na 
plnenie kritérií (príloha výzvy a farebne ich vyznačí) a zároveň doloží samostatný 
zoznam ekvivalentov k Prílohe č. 1 Výzvy - Návrh na plnenie kritérií, kde bude uvedená 
pôvodná položka a navrhovaný ekvivalent k nej. Verejný obstarávateľ určuje záruku 
na predmet zákazky 24 mesiacov.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 565,98 € bez DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky a požiadavky 
časti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnu.  

Verejný obstarávateľ túto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že 
v procese verejného obstarávania neuspeli. V cene musí byť zahrnutá aj doprava  do 
sídla verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ po vykonaní administratívnej finančnej kontroly zo strany 
Poskytovateľa príspevku vyzve úspešného uchádzača k podpisu Kúpnej zmluvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od podpisu 
Kúpnej zmluvy, ak ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej 
finančnej kontroly Poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania predmetu zmluvy alebo iných postupov. 

 

Dĺžka trvania zákazky:  Jednorazové dodanie tovaru maximálne do 31. decembra 

2018 

 

Podmienky účasti:    

- predloženie ponuky na celý predmet zákazky vrátane         
dopravy. Cena musí zahŕňať všetky náklady záujemcu 
súvisiace s výkonom  plnenia predmetu zákazky 

- predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,́ t. j. oprávnenia na 
podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z 
obchodného registra, živnostenského registra / postačuje 
elektronický výpis.  

- dodanie nového a nepoužitého tovaru podľa technických 
požiadaviek 

- náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
záujemca 



- spôsob predloženie ponuky: záujemca predloží svoju ponuku 
elektronickou poštou na mail verejného obstarávateľa, alebo 
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne 
v zalepenej obálke s označením: „verejné obstarávanie – 
„Nákup športovej výbavy pre obec Ladomirová / 
neotvárať!“ na adresu verejného obstarávateľa.  

 

Obsah cenovej ponuky: 1. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 Výzvy) 

    2. Vyplnený návrh Kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 Výzvy)  

    2. Doklad v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) ZVO elektronický 

3. Všetky doklady musia byť podpísané a opečiatkované 

záujemcom 

 

Použitie elektronickej aukcie: NIE 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 07. september 2018 do 14:00 hod.  

 

Termín otvárania ponúk: 10. september 2018 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31. december 

2018 

 
 
V Ladomirovej, 31. august 2018 
 
 
 
 

 
Mgr. Vladislav Cuper  

                                                                                                  Starosta 
 

 
 
 
 
Prílohy: 
 

1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Návrh Kúpnej Zmluvy  
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