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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  

zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Obec Pravotice  

Sídlo:    Pravotice č. 44, 956 35 Nedašovce 

IČO:    00310972 

Telefón:   038/ 76 87 318, 0904 593 986 

Kontaktná osoba:  Mgr. Viera Graňačková 

e-mail:   starosta@obecpravotice.sk 

   ocu@obecpravotice.sk   

                                  

2. Názov predmetu zákazky: „Športová výbava pre futbal v obci Pravotice“ 

3. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 

internetovej adrese (URL): http://www.obecpravotice.sk/index.php?p=profil 

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

5. Druh zákazky: Dodanie tovaru -zákazka s nízkou hodnotou 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie  ponuky na celý predmet zákazky. 

7. Stručný opis: Predmetom  zákazky  je  nákup  a  dodanie  športového  vybavenia  futbalových 

družstiev TJ Sokol Pravotice. Množstvo, rozsah a špecifikácia predmetu zákazky sú uvedené v prílohe 

č. 1 a č.2 tejto výzvy. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 627,50 EUR bez DPH 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky v 

EUR s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

 

Uchádzač musí predložiť vyplnenú prílohu 1 tejto výzvy a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v 

Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.  

 

10. Miesto dodania zákazky: Obec Pravotice, Pravotice 44, 956 35 

 

11. Dĺžka trvania zákazky: 45 kalendárnych dní odo dňa vystavenia objednávky 

 

12. Podmienky účasti: a) Uchádzač  musí  spĺňať  podmienky  účasti  týkajúce  sa  osobného  postavenia 

v zmysle §  32  ods.  1  písm.  e) ZVO. Jej  splnenie  preukazuje  uchádzač predložením  dokladov  o 
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oprávnení dodávať tovar (originál alebo fotokópia, príp. sken).b) Uvedené sa nevyžaduje a uchádzač 

nie je povinný tento doklad predložiť, pokiaľ uvedené oprávnenie vyplýva z bežne prístupných 

registrov, napr. ORSR, ŽRSR a pod. c) V  prípade,  ak  by  uchádzač  nepredložil  doklad  o tom,  že  

je  oprávnený  dodávať  tovar, poskytovať službu, uskutočňovať práce  vo vzťahu k predmetu zákazky, 

na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo fotokópiu, príp. sken) alebo ak toto oprávnenie 

nevyplýva zbežne dostupných registrov, bude zo zákazky vylúčený.  

 

13. Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

14. Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk:    05.09.2019 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk: do 16.09.2019 do 12.00 hod. 

 

16. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzavretej obálke s heslom: 

„NEOTVÁRAŤ-cenová ponuka –športová výbava“ na  adresu: Obec Pravotice, Pravotice 44, 956 35. 

V prípade osobného doručenia do podateľne OcÚ, Pravotice 44, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. 

do 13.00 hod. 

 

17. Termín a miesto otvárania ponúk:16.09.2019 o13.00 hod., zasadačka OcÚ Pravotice, Pravotice 44 

 

18. Príloha: Príloha č. 1 – výkaz, výmer Príloha č.2 – opis produktov a ich špecifikácia  

 

19. Vyhodnotenie prieskumu trhu: bude oznámené poštou alebo e-mailom.  

 

20. Dôvody zrušenia verejného obstarávania na predmet zákazky:  
- nebola predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“  

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa  

   určeným vo výzve  

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva.  

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                              

Mgr. Viera Graňačková 

starostka obce  
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Príloha č.1 – výkaz, výmer 

 

Typ výdavku Jednotka Cena za jednotku v 

EUR 

Počet jednotiek Výdavky spolu v 

EUR 

dresy - prípravka sada  16  

brankárska výstroj kus  1  

siete kus  2  

tepláková súprava kus  15  

dresy - muži sada  15  

športový batoh sada  15  

zimná bunda kus  6  

osuška kus  18  

Cena celkom v EUR - - -  
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Príloha č.2 – opis produktov a ich špecifikácia 

 

Sada dresov (počet - 16 sád)  

Sada dresov - na hráča obsahuje: - dres s krátkym rukávom + trenírky, štulpne. 

Futbalový set obsahuje dres s krátkym rukávom a trenírky. Dres a trenírky sú farebne a materiálovo 

zladené. Je určený pre futbalové družstvá. Je vyrobený z veľmi pevného a odolného hladkého materiálu. 

Pritom je veľmi ľahký a príjemný na nosenie.  

 

Brankársky futbalový set (počet - 1 ks) 

je dres s dlhým rukávom a trenírkami. Je vyrobený z veľmi pevného a odolného a mierne elastického 

materiálu. Na rukávoch má našité patenty. Lakte sú chránené vypchávkami. Pritom je veľmi ľahký a príjemný 

na nosenie. Dres a trenírky sú vyrobené v štandardnom klasickom strihu.  

 

Sieť na futbalovú bránu (počet - 2 kusy) 

Sieť na futbalovú bránu PROFI prevedenie siete je štvorcové s uzlami. Sieť je upletená ručne. Sieť je 

po celom obvode zosilnená. Je odolná voči UV žiareniu. Farba siete je biela. Lámané zaťaženie siete je 157 

kg. Sieť má nasledovný rozmer : dĺžka - 750 cm, výška - 250 cm, vrchná hĺbka - 150 cm, spodná hĺbka - 150 

cm, hrúbka šnúry - 4 mm, veľkosť očiek - 12 x 12 cm. Sieť je v súlade s normou EN 748 trieda A. 

 

Tepláková súprava (počet - 15 kusov) 

(mikina+tepláky) 

Mikina s kapucňou je veľmi vhodná na voľnočasové oblečenie. Je veľmi príjemná na nosenie. 

Materiálové zloženie ju predurčuje, aby sa stala veľmi obľúbenou na bežné nosenie. Mikina má celý zips. 

Kapucňa je opatrená sťahovacími šnúrkami. Na páse a rukávoch sú patenty. Materiál : 60% bavlna, 40% 

polyester - hp fleece 

 

Sada dresov - muži (počet - 15 sád) 

HD dres - Futbalový dres najvyššej kvality. Prevedenie dlhý rukáv. Veľmi ľahký, odolný a mierne 

elastický, potlač riešená digitálnou úpravou – možnosť vlastného grafického návrhu.  

 

Športový batoh (počet - 15 sád) 

vhodný hlavne pre mládež. Polstrovaný batoh má nastaviteľné popruhy na nosenie na pleciach. Taktiež 

má uško na zavesenie. Má veľa odkladacieho priestoru.  

 

Zimná bunda (počet - 6 kusov) 

Bunda má celý kovový zips. Bunda má veľa odkladacieho priestoru. Z vonkajšej strany má bočné 

vrecká uzatvárateľné zipsom. Z vnútornej strany má bočné vrecká. Strih bundy je predĺžený, čo viac chráni 

spodnú časť chrbta športovca pred chladom. Bunda má tieto vlastnosti : je nepremokavá, má kapucňu, ktorá je 

z vnútornej strany fleecová, má vynikajúcu vnútornú termoizolačnú podšívku.   

 

Osuška (počet – 18 kusov) 

Rozmery: 140cm x 70cm. Zloženie 100% bavlna.  


