
 

Príloha č. 2 

 

Obec Strečno  Obecný úrad   Sokolská č. 487   013 24 Strečno 
 

 

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obec Strečno 

IČO: 00 321 648 

Obecný úrad 

Sokolská č. 487 

013 24  Strečno 

 

Kontaktná osoba: Bc. Dušan Štadáni 

Mobil: 0902340494 

E-mail: starosta@strecno.sk 

 

2. Názov zákazky  

Športové vybavenie pre mládežnícke a žiacke družstvá FK Strečno 

 

3.  Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
. 
 

Typ výrobku 
Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 

Futbalový dresy, krátky rukáv ,  potlač , pre družstvo 

dorastu 
ks  16,00 

Futbalové trenírky , potlač, pred družstvo dorastu ks 16,00 

Tréningová sada  pomôcok pre prípravku a žiakov , (set 

obsahuje : 5 ks gymnastická tyč - 100 cm dĺžka, 

materiál PVC + 1 ks prenosný vak na tyče - umožňuje 

ľahké prenášanie a skladovanie tyčí + 10 

ks kužeľ - dierovaný kužeľ, výška 23 cm + 40 ks mini 

kužeľ - diskové kužele o priemere 20 cm a 

výške 5 cm + 1 ks stojan na mini kužele - plastový stojan 

na jednoduché prenášanie a 

skladovanie mini kužeľov + 1 ks koordinačný rebrík - 4 m 

dĺžka, 9 polí, nastaviteľný + 1 ks vak na 

rebrík - umožňuje ľahké prenášanie a skladovanie rebríka 

+ 3 ks prekážka 15 cm - plastová 

prekážka žltej farby + 3 ks prekážka 30 cm - plastová 

prekážka žltej farby + 3 ks prekážka 45 cm - 

plastová prekážka žltej farby + 1 ks taktická tabuľa pre 

trénera - magnetická tabuľa v tvrdých 

doskách s 24 magnetmi, fixou a hubkou.) 

súbor 2,00 

Teplákové súpravy tréningové, potlač, pre družstvo dorast 

tmavo modrá 
ks 18,00 

Futbalový dres, krátky rukáv,  potlač, pre družstvo starší  

žiaci 
ks 18,00 



Futbalové trenírky, potlač, pre družstvo  starší žiaci ks 18,00 

Futbalové štucne, ponožkové, elastické, pre družstvo 

dorast 
ks 18,00 

Teplákové súpravy tréningové, potlač, pre družstvo 

prípravka, svetlo modrá 
ks 20,00 

Športová taška pre hráčov , pre družstvo st. žiaci, zelená ks 18,00 

Futbalové štucne , ponožkové, elastické, pre družstvo žiaci ks 16,00  

Rozlišovacie vety na tréning 3 farba (dorast, žiaci, 

prípravka) 
ks 30,00  

    

4. Predpokladaná hodnota zákazky 
 3724,12 Euro bez  DPH 

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

1 týždeň 

 

6. Financovanie zákazky 

Lehota splatnosti 14 dní od odovzdania diela. faktúry. 

 

7. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) Zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení 

poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). 

 

8. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:  

8.1. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 2 k tejto výzve. 

8.2. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy . Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba 

úspešný uchádzač (V prípade,  ak sa bude zmluva uzatvárať).  

 

9. Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 

v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 17. 09. 2018 do 14,00. h. 

 

11. Lehota viazanosti ponúk 
Dátum 23. 09. 2018  

 

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena s DPH. 

 

13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 18. 09. 2018 v budove OÚ Strečno.  

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou 

sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. 

Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

 



14. Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 42 

ZVO. 

 

15. Ďalšie informácie 

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom a osobne Verejný obstarávateľ určil na 

komunikáciu e-mailovú adresu: obec@strecno.sk.  

 

Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu alebo osobne. 

 

Prílohy:  1. Formulár: Ponuka 

 

v Strečne 03. 09. 2018   

 

 

 

 

Bc.  Dušan Štadáni 

starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obec@strecno.sk.


Príloha č. 1 Formulár - Ponuka 
 

Ponuka 
Názov zákazky 

Športové vybavenie pre mládežnícke a žiacke družstvá FK Strečno 

 

Typ výrobku 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Cena za 

jednotu v 

eurách 

Výdavky 

spolu    v 

eurách 

Futbalový dresy, krátky rukáv ,  potlač , pre družstvo 

dorastu 
ks  16,00   

Futbalové trenírky , potlač, pred družstvo dorastu ks 16,00   

Tréningová sada  pomôcok pre prípravku a žiakov , (set 

obsahuje : 5 ks gymnastická tyč - 100 cm dĺžka, 

materiál PVC + 1 ks prenosný vak na tyče - umožňuje 

ľahké prenášanie a skladovanie tyčí + 10 

ks kužeľ - dierovaný kužeľ, výška 23 cm + 40 ks mini 

kužeľ - diskové kužele o priemere 20 cm a 

výške 5 cm + 1 ks stojan na mini kužele - plastový stojan 

na jednoduché prenášanie a 

skladovanie mini kužeľov + 1 ks koordinačný rebrík - 4 m 

dĺžka, 9 polí, nastaviteľný + 1 ks vak na 

rebrík - umožňuje ľahké prenášanie a skladovanie rebríka 

+ 3 ks prekážka 15 cm - plastová 

prekážka žltej farby + 3 ks prekážka 30 cm - plastová 

prekážka žltej farby + 3 ks prekážka 45 cm - 

plastová prekážka žltej farby + 1 ks taktická tabuľa pre 

trénera - magnetická tabuľa v tvrdých 

doskách s 24 magnetmi, fixou a hubkou.) 

súbor 2,00   

Teplákové súpravy tréningové, potlač, pre družstvo dorast 

tmavo modrá 
ks 18,00   

Futbalový dres, krátky rukáv ,  potlač , pre družstvo starší  

žiaci 
ks 18,00   

Futbalové trenírky , potlač, pre družstvo  starší žiaci ks 18,00   

Futbalové štucne , ponožkové, elastické, pre družstvo 

dorast 
ks 18,00   

Teplákové súpravy tréningové, potlač, pre družstvo 

prípravka, svetlo modrá 
ks 20,00   

Športová taška pre hráčov , pre družstvo st. žiaci, zelená ks 18,00   

Futbalové štucne , ponožkové, elastické, pre družstvo žiaci ks 16,00 
 

 

Rozlišovacie vety na tréning 3 farba (dorast, žiaci, 

prípravka) 
ks 30,00 

 
 

Celkom  

 

 

Obchodné meno uchádzača:  

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

 

Sídlo alebo miesto podnikania:  

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

     



E-mailová adresa:   

 

Dátum:  

 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:   
................................................................................          

                                                                                        (meno, priezvisko, podpis)          

 


