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        Veľké Rovné, dňa 11.12.2018 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní 

 
 
 
Názov zákazky:  
Nákup športovej výbavy 
 
Opis predmetu zákazky:  
 
Predmetom zákazky je dodanie tovarov športovej výbavy. 
Športová výbava bude využitá na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, na športové 
krúžky centra voľného času, na prípravu na školské športové súťaže, na voľnočasové aktivity 
školského klubu detí, na rekreačný šport, tréningy Telovýchovnej jednoty Štart Veľké Rovné 
a obecné športové súťaže. Využitie športových potrieb je plánované na florbal, gymnastiku, 
volejbal, nohejbal a atletiku. 
 
 
Predmet zákazky je realizovaný v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rozpočtových pravidlách“) a 
zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o poskytovaní dotácií“). 
 
 
Kódy CPV: 
37400000-2 - Športový tovar a výbava 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v sume 3731,67 Eur bez DPH, na základe 
internetového prieskumu cien. 
 
 
Miesto dodania predmetu obstarávania:   
Obec Veľké Rovné, Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné 
 
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 



    NIE    ÁNO  
 
Možnosť predloženia variantných riešení: 
    NIE     ÁNO  
 
Lehota dodania predmetu obstarávania:  
2 mesiace od vystavenia objednávky víťaznému uchádzačovi 
 
Lehota na predkladanie ponúk : 
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 18.12.2019 do 11:00 hod. 
 
Vyhodnotenie ponúk:   
18.12.2018 o 11:15 hod.  
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
       

• Najnižšia celková navrhovaná cena za predmet obstarávania (u platcu DPH cena 
s DPH, u neplatcu DPH konečná cena bez DPH). 

     
Plánovaný dátum zadávania zákazky je:  01/2019 
 
Ďalšie informácie obstarávateľa:  

 
Ponuku je možné doručiť e-mailom na adresu: jozef.micieta@velkerovne.sk, alebo poštou 
(prípadne osobne) v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 
s označením „Nákup športovej výbavy, neotvárať“  na adresu verejného obstarávateľa 
uvedenú v hlavičke výzvy na predloženie cenovej ponuky.  
 
Za predloženie ponuky vopred ďakujem. 
 
 
Typ zmluvného vzťahu:  
Víťaznému uchádzačovi bude vystavená objednávka 

 
 

Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 
• Ponúkanú cenu na dodanie tovarov v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy 

• Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 
oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského 
registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, 
vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii. 

 
 
S  pozdravom   
 
            Ing. Jozef Mičieta 
                starosta obce  
 
Príloha č.1: Vzor pre vyhotovenie cenovej ponuky (návrh na plnenie kritérií) 


