
Futsal klub Lučenec, Železničná 26, 984 01 Lučenec 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obchodné meno:  Futsal klub Lučenec 

Sídlo:    Železničná 26, 984 01 Lučenec 

Štatutárny zástupca:  Milan Kamenský, predseda o.z. 

IČO:    42396841 

Mobil:   0905 972 061 

e-mail:    milan.kamensky@gmail.com 

webové sídlo:   www.futsallucenec.sk 

 

2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Mgr. Miroslava Žilková  

Mobil: 0908 944 009 

E-mail: vo.projekty@centrum.sk   

 

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

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  

http://www.futsallucenec.sk/index.php 

 

4. Názov predmetu zákazky: 

Nákup športovej výbavy pre športový klub 

 

5. Stručný opis a minimálne technické špecifikácie: 

Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy pre športový klub – Futsal klub Lučenec. 

Rozsah a charakteristika výbavy: viď prílohu č. 2 – Zadanie. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

2 625,00 € bez DPH 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH 

 

8. Dĺžka trvania zákazky: 

2 mesiace 

 

9. Podmienky účasti: 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť na 

dodávku tovaru. 

 

Podmienky účasti:  

Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar – živnostenský list, výpis z Obchodného 

registra, doklad o zápise do zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým 

uchádzač preukáže schopnosť uskutočňovať stavebné práce. 

Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia. 
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10. Komplexnosť dodávky 

Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač 

predložil ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

11. Typ zmluvy a zdroj finančných prostriedkov 

S víťazným uchádzačom bude uzavretá Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Obchodného 

zákonníka. 

Finančné prostriedky budú poskytnuté v rámci programu Podpora rozvoja športu 2019 z Úradu 

vlády Slovenskej republiky.  

 

12. Vyhotovenie a obsah ponuky     

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti: 

 

1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií na 

vyhodnotenie ponúk. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

▪ navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

▪ výška DPH, 

▪ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

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

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 

Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.  

 

2. Zadanie – spracovaný podľa prílohy č. 2 Výzvy 

Tento doklad sa predkladá ako originál. 

 

3. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia. 

  

V prípade, že v súťažnej ponuke bude chýbať čo i len jeden z uvedených dokumentov, bude 

považovaná za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese administratívneho hodnotenia. 

 

13. Označenie obalu ponuky  

Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:   

▪ názov a adresu verejného obstarávateľa 

▪ obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  

▪ označenie „SÚŤAŽ – Nákup športovej výbavy pre športový klub – NEOTVÁRAŤ“   

Osobne možno doručiť obálky s ponukami v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 8:00 

hod. do 14:00 hod. 

 

Elektronicky je možné v prílohách zasielať podpísanú cenovú ponuku spolu so všetkými 

povinnými prílohami, pričom do predmetu e-mailu sa uvedie „SÚŤAŽ – Nákup športovej 

výbavy pre športový klub“. 

 

14. Miesto a termín predkladania ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky v lehote na predkladanie ponúk: 

21.10.2019 do 14:00 hod. 

Ponuky doručené poštou alebo osobne je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 1.  

Ponuky doručené mailom je potrebné doručiť na mailovú adresu uvedenú v bode 2. 
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15. Termín otvárania ponúk: 

22.10.2019 o 14:00 hod. 

 

16. Zrušenie súťaže 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak ani jeden uchádzač nesplnil 

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo ani jedna z 

predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za 

ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať, alebo ak ponúknutá cena 

úspešného uchádzača prevýši predpokladanú cenu verejného obstarávateľa. 

 

17. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

1. Plnenie kritérií 

2. Zadanie 

 

 

 

 

 

 

        Milan Kamenský, predseda o.z. 


