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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(ďalej len „Výzva“) 

Postup pre zákazky 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 o verejnom 

obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Obec Komárovce 

Adresa:  Obecný úrad Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Veľká 

Ida 

IČO:     00 32 43 29 

DIČ:    2020746101 

Zastúpený:   Marián Bužický, starosta obce  

Web organizácie (URL): www.komarovce.sk  

Kontaktná osoba pre účely  

verejného obstarávania:         JUDr. Stanislav Ďuriček 

Tel. kontakt:    0907929345 

E-mail:   info@vo-tender.sk  

2. Názov predmetu zákazky: 

„Športová výbava“   

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe doručených cenových ponúk 

a to s ohľadom na princíp transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti a princíp 

proporcionality, nakoľko je zrejmé, že cena za celý predmet zákazky nepresiahne 

finančný limit ustanovený pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. 

3. Typ zákazky:  

Tovary, Hlavný slovník obstarávania (CPV): 374500007 – Vybavenie na vonkajšie 

a halové športy, 

 

4. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto výzvy a za 

podmienok uvedených v tejto výzve a jej príloh. 

 

Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo v jej prílohách objaví akýkoľvek odkaz  

na konkrétny výrobok, materiál alebo zariadenie, výrobný postup, značku, patent 

alebo typ, názov alebo výrobcu za účelom presnej špecifikácie, uchádzačom sa 

umožňuje použiť výrobky, materiál alebo zariadenia, ktoré sú „ekvivalentné“ s názvom 

alebo výrobcom takto uvedeným, ale uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať 

úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v 

zmysle predmetu zákazky a to pri dodržaní technických parametrov navrhovaného 

zariadenia a materiálov.  

5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :  

Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida. 

http://www.komarovce.sk/
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6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené v prílohách 

tejto výzvy.  

7. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 

Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač 

musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v písomnej forme. 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz  

na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie  od Úradu vlády SR  

na podporu rozvoja športu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

Platobné podmienky: Kúpna cena za predmet zákazky (tovar) bude uhradená  

na základe daňového dokladu vystaveného úspešným uchádzačom (dodávateľom), 

ktorý musí spĺňať obsahové náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a prílohou ktorého musí byť verejným obstarávateľom potvrdený dodací list 

týkajúci sa tovaru ako celku. Lehota splatnosti daňového dokladu (faktúry) bude 30 

dní odo dňa jeho doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

9. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

A. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní že je oprávnený 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Verejný 

obstarávateľ nepožaduje predkladanie dokladu v obsahu svojej ponuky  

k predmetnej podmienke účasti, splnenie bude verejným obstarávateľom overené  

vo verejne dostupných databázach (v prípade nemožnosti overenia podmienky účasti 

vo verejne dostupných databázach si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať 

uchádzača a predloženie relevantných dokladov na preukázanie podmienky účasti). 

B. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný 

obstarávateľ nepožaduje predkladanie dokladu v obsahu svojej ponuky  

k predmetnej podmienke účasti, splnenie bude verejným obstarávateľom overené 

v Registri osôb so zákazom vedený Úradom pre verejné obstarávanie. 

10. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk : 

Uchádzač predkladá ponuku prostredníctvom emailovej správy na adresu:  

info@vo-tender.sk, prílohou ktorej budú uchádzačom podpísané a zoskenované 

doklady podľa bodu 14 tejto výzvy. 

Uchádzač v predmete emailovej správy, prostredníctvom ktorej predkladá ponuku 

uvedie heslo: „PONUKA – Športová výbava - Neotvárať“.  
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Lehota na predloženie ponúk je stanovená do 06.12.2019 do 12:00 hod.. 

Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy 

a jej príloh. 

11. Obhliadka predmetu zákazky:  

nie. 

 

12. Lehota viazanosti ponúk : 

Minimálna lehota viazanosti:       31.01.2020 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to na základe najnižšej 

celkovej ceny vypočítanej a vyjadrenej v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné 

zaokrúhliť na dve desatinné miesta. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky 

najnižšiu cenu celkom v EUR.  

Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.  

Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom. 

14. Obsah ponuky:  

- Cenová ponuka na samostatnom liste v požadovanom členení podľa bodu 15. tejto 

výzvy vrátane identifikačných údajov uchádzača (obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, 

email, telefón, podpis oprávnenej osoby uchádzača). 

15. Spôsob určenia ceny 

Cenovú ponuku na samostatnom liste predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky 

celkom v požadovanom rozsahu a to v členení:  

Cena predmetu zákazky.....................bez DPH 

DPH 20% ..........................................EUR  

Cena predmetu zákazky celkom.........s DPH  

alebo 

Cena celkom .................... (iba v prípade neplatcu DPH)  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.  

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

Pokyny k spôsobu určenia ceny:  

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.  

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,  

v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR. 

-  Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace  

s realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) 

v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená  

a vychádzať z  celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu 

zákazky a tiež z ostatných zmluvných podmienok uvedených v Zmluve, ktorá je 

prílohou tejto výzvy ako aj ostatných ustanovení tejto Výzvy a jej príloh.  
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16. Spôsob vzniku záväzku: Písomná objednávka 

 

17.  Lehota dodania:  do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky (bude sa 

akceptovať aj objednávka vystavená prostredníctvom emailovej komunikácie) zo strany 

úspešného uchádzača; úspešný uchádzač (predávajúci) sa v prípade, ak bude úspešný 

v tomto verejnom obstarávaní, zaväzuje potvrdiť verejným obstarávateľom vystavenú 

objednávku najneskôr do 2 pracovných dní od jej prijatia; márnym uplynutím tejto lehoty 

sa bude mať za to, že úspešný uchádzač (predávajúci) potvrdil objednávku druhý 

pracovný deň. 

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti,  

za ktorých bolo toto zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona 

o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo 

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám  

na predmet zákazky, alebo tiež ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného 

obstarávateľa.  

Cena za predmet zákazky bude v sume, ako ju uvedie víťazný uchádzač vo svojej ponuke. 

Cena bude uvedená v eurách (€) a kalkulovaná vrátane aktuálne  platnej  výšky  DPH (ak 

je relevantné),  colných sadzieb (ak je relevantné)  a  všetkých  nákladov  súvisiacich s 

realizáciou a poskytovaním predmetnej služby. Cena za predmet zákazky je maximálna a 

konečná. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka 

bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk prostredníctvom  

e-mailu. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku 

prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  

 

19. Prílohy 

- Opis predmetu zákazky 

 

 

Komárovce, dňa: 29.11.2019 

 

            Marián Bužický v.r. 

                starosta obce 
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Príloha č.1 

Športová výbava – Opis predmetu zákazky 

1. Posilňovacia lavica na biceps a triceps – 1 kus 

Posilňovacia lavica na biceps a triceps v prevedení tzv. „Scottovej lavice“ s možnosťou 

zvýšenia alebo zníženia nastaviteľného sedadla pre cvičenca. Dvíhanie závaží 

prostredníctvom nastaviteľného kývneho ramena s rukoväťou v tvare V umožňujúcou 

otvorený úchop do maximálnej polohy v negatívnej fáze pohybu cvičenca min. 30° s tým, že 

miera odporu, resp. váha bude korigovaná prostredníctvom nakladania jednotlivých 

záťažových kotúčov s priemerom aspoň 30 mm.  

Rozmery:  

Dĺžka min. 100 cm 

Šírka min. 110 cm 

Výška min. 105 cm 

Minimálna nosnosť cvičenca 120 kg 

- záťažové kotúče v celkovej minimálnej hmotnosti aspoň 40 kg. 

 

2. Cyklotrenažér - 1 kus: 

Technické parametre: 

- manuálne ovládanie záťaže, 

- trecí brzdný systém, 

- bez voľnobehu s bezpečnostnou brzdou, 

- vertikálne nastavenie riadítok, 

- horizontálne aj vertikálne nastavenie sedla, 

- funkcie počítača: kalórie, vzdialenosť, rýchlosť a čas, 

- maximálna  hmotnosť užívateľa:  minimálne 125kg, 

- hmotnosť záťažového kolesa minimálne 15 kg a maximálne 18kg, 

- prevod remeňový, 

 

 

3. Posilňovacia veža – 1 kus: 

Technické parametre: 

- oceľová konštrukcia 

- maximálna nosnosť: minimálne 150 kg 

- predkopávanie: áno 

- zakopávanie: áno 

- sťahovanie hornej kladky: áno 
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- priťahovanie dolnej kladky: áno 

- tlaky na prsia v sede: áno 

- tlaky na triceps: áno 

- biceps na kladke – voľný: áno 

- triceps na kladke: áno 

- hrazda: áno 

- stepper: áno 

- sťahovanie lana (brušné svalstvo): áno 

- motýľ (tvz. Peck-deck) áno 

- možnosť výškového nastavenia sedadla pre cvičenca 

- závažie: pevné závažie skladajúce sa jednotlivých tzv. tehličiek v celkovej hmotnosti min. 

65 kg ako súčasť posilňovacej veže. 

 

 

4. Posilňovacia veža - 1 kus: 

Technické parametre: 

- oceľová konštrukcia 

- maximálna nosnosť: minimálne 180 kg 

- predkopávanie: áno 

- zakopávanie: áno 

- motýľ: áno 

- butterfly s oporou hrudníka: áno 

- sťahovanie kladky (hornej): áno 

- príťahy kladky (spodné): áno 

- príťahy v sede s oporou hrudníka: áno 

- tlaky na prsia v sede: áno 

- tlaky na triceps: áno 

- biceps na kladke – voľný: áno 

- triceps na kladke: áno 

- rozpažovanie/upažovanie (ramená): áno 

- sťahovanie lana (brušné svalstvo) áno 

- nastavenia sklonu protismerných kladiek: áno 

- nastavenia sklonu tlakového ramena: áno 

- nastavenia opierky: áno 

- nastavenia sedadla: áno 
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5. Bežecký pás -1 kus: 

Technické parametre:  

- maximálna nosnosť: minimálne 125 kg 

- výkon motora: minimálne 2,50 HP 

- zdvih bežeckej plochy: elektronický 

- maximálna rýchlosť: minimálne 20 km/h 

- hrc program: áno 

- manuálny program: áno 

- držiak na fľašu: áno 

- snímač tepovej frekvencia: áno 

- stojan na tablet: áno 

- transportné kolieska: áno 

- systém vyrovnávania nerovností: áno 

- bezpečnostná brzda: áno 

- hrudný pás súčasťou balenia: áno 

- audio vstup: áno 

- sklápacia konštrukcia: áno 

 

6. Outdoorový stôl na stolný tenis - 1 kus:  

Technické parametre: 

- transportné otočné kolieska s mechanizmom brzdenia, pre zvýšenie stability stola, 

- systém sklápania umožňujúci sklopenie jednej polovice hernej dosky stola, ktorý umožňuje 

jednotlivcovi tréning, 

- systém sklápania, ktorý umožňuje sklopiť stôl bez nutnosti odmontovania mechanizmu 

sieťky, 

- stôl musí mať rozmery stanovené Medzinárodnou federáciou stolného tenisu (ITTF),  

t.j. rozmer hracej plochy po zostavení stola: dĺžka 274 x šírka 152,5 x výška 76 cm, 

- súčasťou balenia musí byť aj sieťka s rýchloupínacími klipmi, 

- rámová konštrukcia stola musí byť priečne spevnená, 

- hrúbka dosky minimálne 4 mm, doska musí byť vyrobená z ACP materiálu (Aluminium 

Composite Panels). 

 

Do celkovej konečnej ceny za vyššie uvedený tovar je potrebné zahrnúť aj náklady  

na dopravu a vyloženie tovaru na adrese Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida. 

 


