
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

zadania zákazky v zmysle § 117 zák,č.343/2015 Z..z  a podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB NÁMESTOVO 

Bernolákova 982, 029 01 Námestovo 

Kontaktná osoba: Ing. Andrej Stašiniak 

Tel.: 0918 686 812 

e-mail: info@msknamestovo.sk 

webové sídlo: www.msknamestovo.sk 

 

 

Názov zákazky: Nákup športovej výbavy 

 

Projekt – Podpora rozvoja športu 2018 – Podprogram č. 4 

 

Hlavný kód CPV: 37400000-2, 37451700-1, 37451730-0 

 

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH: 7.048,- €   

 

Podmienky financovania: 

Z dotácie ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2018 – Podprogram č. 4 a 43 % spoluúčasti VO 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok! 

 

Typ zmluvy: objednávka 

 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

 

Lehota predkladania ponúk do: 3.07.2018 do 12.00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na : info@msknamestovo.sk 

 

Lehota dodania predmetu zákazky: 

Do: 15.8.2018 

 

Podmienky účasti: 

Uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia 

výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov, 

Predložením cenovej ponuky 

Splnenie požiadavky obstarávateľa (viď kritéria na hodnotenie ponúk) 

 

 

 

 

Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Cena 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená ako cena maximálna vyjadrená v Eurách. 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- Cena celkom bez DPH 
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- Výška DPH 

- Cena celkom s DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH upozorní v ponuke. 

V cene musia byť zahrrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu obstarávania. 

 

Opis predmetu zákazky: 

 

Nákup športovej výbavy podľa priloženého zoznamu 

 

Spôsob určenia ceny: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade rozporu 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne 

zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predpokladať. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 

zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8) písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní  podať námietky.  

 

Príloha: Zoznam požadovaného tovaru 

 

 

Dátum zverejnenia výzvy: 26.6.2018 

Otváranie obálok: 4.7. 2018 

 

 


