
 

Výzva na predkladanie ponúk 

na dodanie tovaru 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

  Názov verejného obstarávateľa: Obec Osrblie 

  Sídlo:               Stredná 230, 976 45 Osrblie    

  IČO:     00313661 

  DIČ:                                                2021169942 

  Kontaktná osoba:   Bc. Peter Siman, starosta obce                              

  tel. č.       +421 48 6179129, 0905 421 993 

  e-mail    obec@osrblie.sk 

              adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.osrblie.sk/ 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 odst. 1 b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje v rámci prieskumu 

trhu výzvu na predkladanie cenových ponúk. 

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

internetovej adrese (URL):    http://www.osrblie.sk/ 

 

Názov predmetu zákazky:   Nákup športovej výbavy a športových potrieb  

 

Hlavný kód CPV:    37400000-2      Športový tovar a výbava 

 

Druh zákazky:    Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka tovaru s peňažným plnením. 

 

Stručný opis:  Nákup športovej výbavy a športových potrieb pre telovýchovnú jednotu podľa 

špecifikácie športovej výbavy a potrieb uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto výzve. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  Maximálna predpokladaná hodnota zákazky na dodanie 

tovaru je 2 194 Eur bez DPH. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   Najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR 

vrátane DPH.  

Termín dodania tovaru:   do 15.12.2018 

 

Miesto dodania tovaru :   Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45 Osrblie 

 

Použitie elektronickej aukcie:  nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 29.11.2018 do 12,00 hod.  

Uchádzač predloží ponuku: 

- elektronicky e-mailom na adresu: obec@osrblie.sk 

- osobne v sídle obstarávateľa na adrese Obecný úrad Osrblie, Stredná 230, Osrblie 

- poštou na adresu Obec Osrblie, Stredná 230, Osrblie  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

Termín vyhodnotenia ponúk: 29.11.2018 o 12,30 hod. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 31.12.2018 
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Podmienky účasti a obchodné podmienky:  

1.  Uchádzač predloží cenovú ponuku – vyplnenú a podpísanú  Prílohu č.1 „Špecifikácia predmetu 

zákazky a rozpočet“ a Prílohu č. 2 „Návrh na plnenie kritérií“.  

2.  Predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – doklad o oprávnení 

dodávať kópia výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pokiaľ tovar nebude spĺňať 

minimálne požiadavky verejného obstarávateľa. 

4.  V cene musia byť zahrnuté všetky výdavky vrátane dodania tovaru.  

5. Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky na dodanie tovaru,  verejný 

obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy, úhrada ceny sa uskutoční na základe faktúry 

vystavenej úspešným uchádzačom po dodaní celého predmetu zákazky, termín splatnosti faktúry 

je 14 dní od doručenia. 

 

Rozdelenie predmetu zákazky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky 

 

 

 

 

 

 

V Osrblí 05.11.2018                                             Bc. Peter Siman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


