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Výzva na predloženie ponuky 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon"). 

Názov zákazky: Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady 
dresov 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Úradný názov:  Mestská časť Košice – Košická Nová Ves  

Sídlo:  Mliečna 1, 040 14 Košice-Košická Nová Ves, Slovenská republika  

Štatutárny orgán:  Ing. Milan Lesňák – starosta mestskej časti  

IČO: 00690996 DIČ: 2020761556  

Kontaktné miesto:  
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lesňák  
Telefón/Fax: 0918 630 122  
E-mail: starosta@kosickanovaves.sk  

Spoločný slovník obstarávania CPV:  
Hlavný predmet  
Hlavný slovník: Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady 
dresov 
18412000-0 – športové odevy 
37451730-0 - Futbalové tréningové pomôcky 

2. MIESTO POSKYTNUTIA ZÁKAZKY:  
Mestská časť Košice – Košická Nová Ves  

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
Predmetom zákazky je dodávka 2 prenosných seniorských futbalových brán (hliníkové)  
s rozmermi 7,32 x 2,44 x 1,50 m, ako aj sady dresov, ktorá pozostáva zo 16 dresov, 16 
trenírok a 16 štulpní. Preferované sú farebné kombinácie modro-biela alebo modro-
červená. 

4. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU:  
Dodanie tovaru - faktúra  
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5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: 
Rozdelenie predmetu zákazky sa nepovoľuje. Požaduje sa 1 ucelená ponuka na celý predmet 
zákazky. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
           max. 2.221,67- EUR bez DPH, čo predstavuje  2.666,- EUR s DPH    
6.1 Cena má byť spracovaná v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade      
s prílohami oznámenia o zadávaní zákazky 
  Príloha č. 1 musí byť položkovite ocenená a je súčasťou ponuky uchádzača 
  6.2 Cenu je potrebné uvádzať v EUR 
  6.3 Cenu v cenovej ponuke je potrebné uvádzať bez DPH a s DPH 
  6.4 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke uchádzača 

7. Základné zmluvné podmienky:  
Návrh zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ požadovať iba od úspešného uchádzača. 

8. POSKYTOVANIE VÝZVY: 
Netýka sa záujemcov, ktorým bola výzva zaslaná. Výzva je zverejnená na webovom sídle 
a úradnej tabuli verejného obstarávateľa. Uchádzači sa do súťaže môžu prihlásiť na základe 
jej stiahnutia z webového sídla verejného obstarávateľa. 

9. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY: 
31.08.2018, do 12:00 hod. 

10. POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 
Jednoetapový  

11. PREDKLADANIE DOKLADOV A PONUKY PRI JEDNOETAPOVOM POSTUPE: 
   a) Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy, v prípade osobného 
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte starostu. V prípade, že uchádzač 
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi 
   b) Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. Obal ponuky 
musí obsahovať nasledovné údaje: 
        1.  adresu VO uvedenú v bode č. 1 
        2. adresu uchádzača a označenie:   VO – neotvárať – heslo súťaže : „Nákup športových 
potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov“ 
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13. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných 

dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou. 

14. ZÁUJEMCA SA MÔŽE OBOZNÁMIŤ S PREDMETOM ZÁKAZKY v sprievode zamestnanca 

verejného obstarávateľa 

15. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude 
financovaný formou bezhotovostného platobného styku. 

16. KRITÉRIA HODNOTENIA PONÚK: 

    1. Kritérium cena :  

Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena v € s DPH. 

Váha hodnotenia 70% 

             2. Dodacia lehota 

Váha hodnotenia 30% 

18. ĎALŠIE PODMIENKY: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo ak 
budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu 
odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho 
uchádzača v poradí. 
 

Vypracoval: Ing. Milan Lesňák 
Dňa: 20.08.2018 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Ing. Milan Lesňák 
        Starosta 

 


