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Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov:   Gymnázium Andreja Sládkoviča 
Sídlo:  M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina 
IČO:  160644 
Zastúpený: Mgr. Anna Borbuliaková 

 
2. Názov predmetu zákazky: Nákup a dodávka športového vybavenia 
 
3. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na nákup a dodanie športového vybavenia 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky:  do konca roka 2018 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 531,67 € bez DPH 

 
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: 

Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať 
prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailom), osobne alebo telefonicky.  

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO 
 

9. Stručný opis predmetu zákazky: nákup športového vybavenia na skvalitnenie 
a zatraktívnenie vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti (viď príloha č.1) 

 
10. Rozdelenie zákazky na časti: na celý predmet zákazky  
 
11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia:  
- predloženie dokladu o oprávnení dodávať nižšie uvedený tovar  
- uchádzač predloží vyplnenú odporúčanú prílohu  
- forma uzatvorenia zmluvy bude objednávka/faktúra 
Uchádzač dodá požadované športové vybavenie ako je uvedené v prílohe 
 
12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky: Predmetom zákazky je 
nákup športového vybavenia na základe požiadaviek obstarávateľa viď príloha 
„Ocenený zoznam položiek“. 

 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena 
 
14. Obchodné podmienky:  
 
15. Obsah ponuky: doklady – dokumenty  v súlade s bodom 11 tejto výzvy,  Ocenený 

zoznam položiek (príloha č. 1) Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2)  
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16. Spôsob predloženia ponuky:   mailom (na e-mail: gaska@gymsladka.sk), osobne, 

prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa. 

 
17. Lehota na predkladanie ponúk: 15. november 2018, 13:00 hod. 
 
18. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu  
o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali v listinnej 
alebo elektronickej podobne.  
Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonicky ihneď po 
vyhodnotení ponúk.  

 
19. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
 
20. Prílohy:  č.1 Ocenený zoznam položiek  

č.2 Návrh na plnenie kritérií  
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Príloha č.1 : Ocenený zoznam položiek 
 
 
Nákup športového vybavenia 
 
 
 

 
 

 

názov 
merná  

jednotka 
cena za m. j. 
v € bez DPH 

cena za m. j. 
v € s DPH 

cena celkom 
v € s DPH 

Eliptický trenažér, doprava, montáž 1 ks    

Cyklotrenažér inSPORTline Epsilon, doprava, 
montáž 

3 ks 
   

Florbal hokejky, doprava 14 ks    

Florbal nohavice, doprava 1 ks    

Brankársky dres-florbal, doprava 1 ks    

Florbal rukavice, doprava 1 ks     

Žinenka 200x125x8, doprava 5 ks    

Futbalová lopta hala, doprava 2 ks    

Aerobik ball, doprava 10 ks    

Ukazovateľ skóre gala, doprava 1 ks    

Basketbalové lopty, doprava 2 ks    

Futbalová lopta umelá tráva, doprava 1 ks    

Cena celkom v EUR bez DPH 
 
 

Cena celkom v EUR s DPH 
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