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Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk pre predpokladanú hodnotu zákazky 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vaša značka:          Naša značka:                  Vybavuje:                           Pečeňany  
    135/2018  Edita Sivová 03.09.2018                                                                 

       Mobil: 0911 661 322 

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

 

„Športové vybavenie obecného športového klubu“ 

 
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Zároveň žiadame o predloženie kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 1100,- €, budú pre verejného obstarávateľa 
neprijateľné. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 
 Opečiatkovanú a podpísanú ponuku je potrebné predložiť osobne alebo poštou 
v uzatvorenej obálke s označením: „Športové vybavenie obecného športového klubu“ do podateľne 
verejného obstarávateľa v termíne do 21.09.2018 do 15:00 hodiny. 

Po vyhodnotení ponuky bude úspešnému uchádzačovi vyhotovená zmluva o dielo, ktorá mu 
bude následne doručená na podpis. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 S pozdravom 

 

 

 

 

 
Edita  Sivová 

starostka obce  
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Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky / súťažné podklady  
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Názov:   Obec Pečeňany  
Sídlo:    Obecný úrad č.105, 956 36  
IČO:    00310921 
Telefón:   038/7692245, 0911661322 
Kontaktná osoba:  Edita Sivová 
e-mail:   ocu.pecenany@mail.t-com.sk 
 
Verejný obstarávateľ Obec Pečeňany Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky: 
 
2.Predmet zákazky:  Športové vybavenie obecného športového klubu 
 
3. Opis predmetu zákazky (technické špecifikácie): Športové vybavenie obecného 
športového klubu 
 
Stručný opis predmetu zákazky: Nákup nasledovného tovaru pre OŠK: 
Butterflly stôl BTY, stôl Playback Indoor 19 mm – jeden kus                                                                                                          
Loptičky Xushaofa***40 ,   
Futbalová sieť 2 ks po 100,-                                                                                                       
Kompresor na lopty 1ks  
Kúželový set 40 cm, ide o 1 sadu  
Agility set L (20 ks kúžel + 10 plastová tyč), ide o 1 sadu  
Koordinačný rebrík Round 4m - 2 ks  
Slalomová tyč teleskopická 10 ks  
Vak na slalomové tyče - 1 ks  
Reakčná plachta -  1 ks  
Medicimbal 8 kg - 2 ks  
Rozlišovacia vesta (detská) 10 ks  
Rozlišovacia vesta L – 10 ks 
Plastová prenoska na flaše – 1 ks  
Športová flaška 1 l – 10 ks  
Zápasová lopta 1 ks 
 

mailto:ocu.pecenany@mail.t-com.sk


4. Druh zákazky a miesto uskutočňovania  dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Zadanie zákazky podľa § 117 zák.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov na dodanie  tovaru je Obecný úrad Pečeňany. 
 
 
5.Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
37400000 – 2     Športový tovar 
37410000 – 5     Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku  
37451700 – 1      Futbalové lopty 
37461500 – 2     Stoly na stolný tenis 
37461510 – 5     stolnotenisové loptičky 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 1100 € (nie sme platca DPH)  
 
7. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Pečeňany   – Obecný úrad 
 
8. Termín realizácie:    október - november 2018 
 
9. Obsah ponuky: 
- predloženie cenovej ponuky 
- lehota na dodanie predmetnej zákazky 
- predloženie fotokópie dokladov o oprávnení pre oblasť predmetu zákazky 
 
10. Spôsob a lehota predkladania ponúk: 
Aktuálnu ponuku v slovenskom jazyku na Športové vybavenie obecného klubus uvedeným 
rozpisom položiek a celkovej ceny s DPH, aj bez DPH zasielajte písomnou formou osobne 
alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa Obecný úrad č. 105, 956 36 do 
20.09.2018 do 15:00 hod. v obálke s označením Neotvárať – cenová ponuka Športové 
vybavenie obecného klubu. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude 
vrátená uchádzačovi neotvorená. 
 
11. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cenová ponuka. 
 
12. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. 
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku po ukončení 
zákazky na základe vystavenej faktúry. 
 
13. Vyhodnotenie prieskumu trhu: Bude oznámené. Úspešný uchádzač musí  predložiť 
originál dokladu alebo jeho úradne overenú kópiu o oprávnení pre oblasť predmetu zákazky.  
 
14. 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  
 
 
 



15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Pre vypracovanie cenovej ponuky nazákazku Športové vybavenie obecného športového 
klubuje možné pre získanie bližších informácií na tel. čísle: 0911661322 alebo 038/7692245. 
 
16. Dátum vyhlásenia verejného obstarávania:03.09.2018   

 
 
 
 
 
 
 
 

Edita Sivová 
starostka obce  

 
 

 
 


