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Základná škola svätého Augustína 

Moyzesova 1, 

01701 Považská Bystrica 

 

"Realizované s finančnou podporou Úradu 

vlády Slovenskej republiky – program 

Podpora rozvoja športu na rok 2019“ 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

„Športové potreby pre projekt "Športujeme vo veľkom" - časť 1“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Základná škola svätého Augustína 

IČO:   17054389 

DIČ:   2020712650 

Platca DPH:  NIE     

Adresa:   Moyzesova 1, 01701 Považská Bystrica, Slovensko 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Iliašová 

Kontakt tel.:   +421 911 811 368, 

Kontakt email:  riaditel@svaugustin.sk   

 

2. Druh verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov predmetu zákazky: 

„Športové potreby pre projekt "Športujeme vo veľkom" - časť 1“. 

 

4. Druh zákazky:  

Zákazka na dodanie tovarov. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Objednávka. 

 

6. Postup verejného obstarávania: 

Základná škola svätého Augustína, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom 

obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej 

hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Športové potreby pre projekt "Športujeme vo 

veľkom" - časť 1“. 

 

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V 

prípade, že bude PHZ určená nižšia ako 5 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať 

prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetných tovarov a ponuky obdržané v tejto 

výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača. 

 

7. Komplexnosť predmetu zákazky: 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. Alternatívne riešenie sa nepovoľuje 

(výnimka platí pre položku č.7 kde obstarávateľ povoľuje predloženie alternatívneho riešenia). 

 

8. Opis a rozsah predmetu zákazky:  
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Základná škola svätého Augustína 

Moyzesova 1, 

01701 Považská Bystrica 

 

"Realizované s finančnou podporou Úradu 

vlády Slovenskej republiky – program 

Podpora rozvoja športu na rok 2019“ 

Predmetom zákazky je nákup športového vybavenia na základe schválenej dotácie, vrátane 

dodania do sídla verejného obstarávateľa. Zoznam položiek: 

 

P. č. Názov Špecifikácia 
Merná 

jednotka 
Počet 

1 

Penová 

gymnastická 

švédska debna 

Požadované parametre: 

- 4 diely v rôznych farbách 

- na bočných stenách debne sú umiestnené úchytky pre 

jednoduché prenášanie 

- Jednotlivé diely sú spojené suchým zipsom 

- Debny môžu tvoriť napr. ideálnu dráhu s prekážkami. 

Rozmery (šírka x dĺžka): 

90 cm x 110 cm 

• rozm. hornej časti 30 x 110 cm 

• rozm. podstavca 90 x 110 cm 

• výška debny 100 cm 

kus 2 

2 

3-Dielna 

červená 

žinenka 

Požadované parametre: 

- Povrch je z odolného PVC materiálu, ktorý neobsahuje ftaláty, 

ľahko sa udržiava v čistote. 

- Rozmery po rozložení 180 x 60 x 5 cm 

kus 10 

3 Letné lyže 

Požadované parametre: 

- Vhodné pri cvičení pre jednu alebo viac osôb 

- Špeciálne držiaky umožňujú spojiť lyže za sebou 

- Každé lyže máju šnúrku s rúčkou a háčiky pre obuv, ktoré sa 

dajú regulovať podľa potreby 

- rozmery. 39,5 x 12,5 x 2,5 cm 

- 1 pár 

- rôzne farby 

- od 3 rokov 

kus 3 

4 Maxi-roller 

Požadované parametre: 

- Vyrobený z odolného plastu 

- Obsahuje 6 gumených koliesok 

- priem. kolieska 15,5 cm 

- rozmery 41 x 35 cm 

kus 3 

5 
Roller s 

úchytmi 

Požadované parametre: 

- pomôcka ku korekčným cvičeniam zameraných na koordináciu 

oboch polovíc tela. 

- rozm. 36 x 37 x 62 cm 

- priem. koliesok 15 cm 

- dĺžka nášľapov 28 cm 

- max. zaťaženie 75 kg 

kus 3 

6 
Multifunkčné 

podstavce 

Požadované parametre: 

- Sada podstavcov z ktorých možno zostaviť schody 

- Pod každým kusom je umiestnená tyč zabraňujúca nechcenému 

presúvaniu 

- Vyrobené z preglejky 

- 6 kusov podstavcov, ktoré možno do seba zasunúť. 

- rozm. 74 x 47 x 68 cm až 39 x 26 x 12 cm 

kus 1 

7 Oblúkové tyče 

Požadované parametre: 

- tyče, ktoré budú slúžiť ako prekážky 

- jedno balenie obsahuje min. 3 tyče alebo iné prekážky 

kus 3 

 

 

9. Osobitné požiadavky: 

• Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom 

predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími 

parametrami.  
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Základná škola svätého Augustína 
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"Realizované s finančnou podporou Úradu 

vlády Slovenskej republiky – program 

Podpora rozvoja športu na rok 2019“ 

• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil 

konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 

343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto 

konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

 

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: Základná škola svätého Augustína 

Termín dodania: Najneskôr do 30.11.2020 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako 5 000,00 € 

bez DPH, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa. 

 

12. Financovanie: 

Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 

- Vlastné zdroje obstarávateľa, 

- Externé zdroje v rámci dotácie (Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 

republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019). 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe 

vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 14 dní od doručenia faktúry dodávateľovi (faktúra 

bude vystavená po prevzatí tovarov). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje 

preddavky. 

 

13. Obsah ponuky: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil 

vyplnený nasledovný dokument: 

• Návrh na plnenie kritérií (vzor je dostupný nižšie ako príloha č.1). 

 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

• výška a sadzba DPH, 

• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 

 

15. Predkladanie cenových ponúk: 

Podmienky predkladania cenových ponúk:  

a) Lehota na predkladanie ponúk: do 4.11.2020 12:00,  

b) Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 

hanuljak@tendernet.sk  

c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO, 

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

Ihneď po naplnení lehoty na predkladanie ponúk. 

mailto:hanuljak@tendernet.sk
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"Realizované s finančnou podporou Úradu 

vlády Slovenskej republiky – program 

Podpora rozvoja športu na rok 2019“ 

 

17. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 

Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je 

platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

 

18. Platnosť ponuky : 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

b) Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V Považskej Bystrici dňa 28.10.2020 

 

Za verejného obstarávateľa: 

 

............................................... 

PaedDr. Eva Iliašová, 

Riaditeľ školy 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č.1 – návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


