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Výzva na predkladanie ponúk 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov:  Spojená škola 

Sídlo:  Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Ţišková 

IČO:  37956248 

DIČ:  2021888792 

Mobil:  +421 904 109 475 

e-mail:  sekretariat@ssmk.sk 

webové sídlo:  https://www.ssmk.edu.sk/ 

 

2. Výzva je dostupná priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese 

(URL):  https://www.ssmk.edu.sk/ 

 

3. Názov predmetu zákazky:  

Nákup športovej výbavy:  Športovo technické vybavenie školy 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:  

Zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je športovo technické vybavenie školy:  

a) Rozhodcovská stolička pre tenis – 1ks 

- materiál: hliník, plastová sedačka, výška: 2,25 m, šírka: 1,45 m, obsahuje kolieska pre ľahšie 

premiestňovanie 

b) Basketbalová konštrukcia s doskou z bezpečnostného skla – 1ks 

- jednostĺpová konštrukcia z galvanizovanej ocele, rameno 1,79 m, doska z bezpečnostného skla 

o rozmere 1,8 x 1,06 m 

c) Odrazová doska gepard – 1ks 

- materiál: špeciálne tvarovaná tvrdá preglejka, povrch z gumy, rozmer: 1,2 m x 0,6 m, výška prednej 

časti: 21,5 cm, neodmysliteľná súčasť viacerých gymnastických cvikov 

d) Žinenka – 4ks 

- rozmer: 195x120x5 cm, protišmyková, odolná, zdravotne nezávadná, výplň: špeciálna polyuretánová 

pena, ideálna pre školy 
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e) Konštrukcia pre skok do výšky – 1ks 

- oceľové profily lakované práškovaním, nastaviteľná výška 50 – 210 cm, vyuţitie v interiéri aj 

exteriér 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH vrátane všetkých nákladov na montáž a dopravu:  

3  123,76Eur 

 

V prípade, že nie je možné vypracovať ponuku na celý predmet zákazky je možné podať 

čiastkovú ponuku aj na jednotlivé predmety zákazky v predpokladanej hodnote bez DPH 

vrátane všetkých nákladov na montáž a dopravu nasledovne:  

a) Rozhodcovská stolička pre tenis – 779,00 € 

b) Basketbalová konštrukcia s doskou z bezpečnostného skla – 1 209,67 € 

c) Odrazová doska gepard – 322,33 € 

d) Ţinenka – 159,09 €/1ks 

e) Konštrukcia pre skok do výšky – 176,40 € 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (najniţšia cena) za jednotlivé predmety zákazky.    

 

7. Dĺžka trvania zákazky:  

Do 13. 12. 2019 do 12:00 hod.  

 

8. Podmienky účasti:  

Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáţe predloţením dokladu v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre poţadovaný 

predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, ţivnostenského registra, alebo potvrdenia 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  

 

9. Požiadavky na predmet zákazky:  

Úspešný uchádzač bude povinný dodať poţadovaný tovar uvedený v bode 4) do 14 kalendárnych dní 

od prijatia objednávky.  

 

10. Lehota na predkladanie ponúk:  

Od 11. 12. 2019 do 13. 12. 2019 do 12:00 hod. emailom.  
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11. Termín otvárania ponúk:  

13. 12. 2019 o 13:00 hod.  

 

 

 

V Modrom Kameni dňa 10. 12. 2019 Mgr. Mária Ţišková v. r. 

  riaditeľka školy 

  


