
OBEC Rakovnica 
Rakovnica 150,  049 31 Rakovnica  

 
Výzva na predkladanie ponúk 

Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska 
( ODDIEL  Tovary a Služby) 

 
ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY  S NÍZKOU HODNOTOU 

podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“) 

  
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Rakovnica  
Sídlo: Obecný úrad č.150,  049 31 Rakovnica  
Štatutárny zástupca: Ľuboš Lešták, starosta obce   
IČO:  00328677  
nie je platcom DPH   
Tel.: 058 / 788 35 00  
E-mail:  obec@rakovnica.sk  
Internetová stránka: http://www.rakovnica.sk  
  
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 
internetovej adrese (URL): http://rakovnica.sk/verejne-obstaravanie/ 

 
2. Názov predmetu zákazky: „Futbalový klub Baník“ 

  
3. Hlavný kód CPV:  

18412 000-0 – Športové odevy  
18412 100-1 – Teplákové súpravy  
18424 500-2 – Vysoké športové rukavice 
37451 700-1 – Futbalové lopty  

 
4. Druh zákazky:  

zákazka na dodanie tovaru a služby – športovej výbavy s označením - dodanie tovaru a služby 
iných ako bežne dostupných na trhu  

 
5. Stručný opis:  

Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy pre futbalový klub s označením FK Baník 
Rakovnica a s číslom 1-20. Materiál bavlna. Veľkosť XXL -5 ks, XL -10 ks, L -5 ks. Farba žltá – 
dres, modrá – trenírky, žltá – štucne. Športová výbava je na účasť na športových súťažiach, na 
reprezentáciu a pri výkone športovej futbalovej súťaže. FK hrá 2. triedu okresného majstrovstva. 
Športová výbava pozostáva z týchto položiek : 
1. Futbalová sada Racing 20x (2 Dresy, 1 šortky+štucne ) . Futbalové dresy sú pre hráčov a 

náhradníkov. 
2. Sada športových súprav 20x (nohavice + bunda ). Športové súpravy sú pre futbalových 

hráčov a náhradníkov. 
3. Brankársky dres 1 ks. 
4. Brankárske trenky 1 ks 
5. Brankárske štucne 1 ks 
6. Kapitánska páska set 5 farieb 1 sada 
7. Brankárske rukavice Reus Serathor SG Extra veľkosť 10  - 1 pár 
8. Futbalová lopta Adidas World Comp veľkosť 8 – 3 ks 



9. Futbalová lopta Nike Pl Magia veľkosť 5 – 2 ks 
10. Futbalová lopta AdidasEuro 16 Top Glider – 5 ks 
11. Futbalové lopty Givova  - 4 ks 
12. Tejpovacia páska 2,5 cm – 1 ks. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  

1.152,50 EUR bez DPH 
  
7. Podmienky financovania predmetu zákazky 

-  Predmet  zákazky  bude   financovaný  z pridelenej dotácie z úradu Vlády na rozvoj športu pre 
rok 2018 a z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.  

-  zálohy nebudú poskytované.  
-  Fakturácia – faktúra bude vystavená najneskôr do 14 dní po dodaní tovaru.  
- Doba splatnosti faktúr bude minimálne 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. Prílohou 

faktúry bude: - dodací list o dodaní a prevzatí tovaru - dodávok podpísaný oboma stranami. 
  

8. Miesto realizácie zákazky: obec. Rakovnica  - obecný úrad.  
 
9. Dĺžka trvania zákazky: do 31.10.2018  
 
10. Podmienky účasti:  

- Uchádzač predloží cenovú ponuku v mene euro bez DPH a vrátane DPH za predmet 
zákazky viď Príloha č. 1 tejto výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky 
náklady budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela. Uchádzač 
upozorní verejného obstarávateľa na skutočnosť, že je alebo nie je platcom DPH.  

- V prípade, že úspešný uchádzač nesplní všetky požiadavky dohodnuté s odberateľom 
(použité požadované materiály a celkový grafický vzhľad) bude zo súťaže vylúčený a 
úspešným uchádzačom sa stane nasledujúci uchádzač s najnižšou cenou, ktorý splní všetky 
podmienky účasti.  

  
11. Použitie elektronickej aukcie:  

nie  
 
12. Predkladanie ponúk:  

Poštou a/alebo  osobne  na  Obecný úrad Obec Rakovnica č.150 049 31 Rakovnica v 
zapečatenej obálke označenej obchodným menom uchádzača a tiež heslom „FK Baník“ – 
„NEOTVÁRAŤ“  
-  Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.  
- Cenová ponuka predmetu zákazky bude konečná a bude zahŕňať všetky náklady uchádzača 

na realizáciu diela, na celý predmet zákazky  
- Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2018 do 12:00 hod.; rozhodujúci je dátum a čas 

doručenia  
- Termín otvárania ponúk: 28.09.2018 o 13:00 hod.  
- Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.11.2018  
- Účasťou v tejto súťaži uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve na 

predloženie ponuky a následne stanovenými v zmluve.  
 
13. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

- Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého 
ponuka bude cenovo najnižšia (vrátane DPH).  

- Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky v súlade s týmito 
súťažnými podkladmi a zmluvou v nej uvedenou sa stane víťazom tejto súťaže.  

- Ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú hodnotu danej ponuky, verejný 
obstarávateľ následne týchto vyzve na predloženie novej cenovej ponuky, ktorá bude rovná 
alebo nižšia pôvodnej nimi zaslanej ponuke a vyhradzuje si právo určiť ich poradie podľa ich 



nových cenových ponúk v zmysle tohto bodu súťažných podkladov. Doručenie novej ponuky 
bude do 13:00 hodiny piateho pracovného dňa odo dňa odoslania výzvy verejným 
obstarávateľom. Pokiaľ nebude nová cenová ponuka doručená v stanovenom termíne, bude v 
následnom vyhodnotení hodnotená pôvodne predložená ponuka. 

 
14. Informovanie uchádzačov o výsledku verejnej súťaže:  

- Úspešnému uchádzačovi bude výsledok tohto verejného obstarávania oznámený najneskôr do 
5 pracovných dní od termínu otvárania obálok  

- V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu do 5 dní odo dňa jej doručenia má 
verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom 
mieste.  

- V prípade, že predložené ponuky nenapĺňajú potreby verejného obstarávateľa má tento právo 
túto súťaž zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov najneskôr do termínu viazanosti ponúk.  

- Po termíne viazanosti ponúk ostatní uchádzači sú považovaní za neúspešných v tejto verejnej 
súťaži.  

- V prípade, že úspešný uchádzač nedodrží materiáli športovej výbavy alebo nedodrží rozmery 
dresov, verejný obstarávateľ má právo nepodpísať zmluvu o diele a úspešnou ponukou sa 
stáva ponuka ďalšieho uchádzača.  

 
15. Obsah ponuky  

Ponuka musí obsahovať:  
•  doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať služby uvedené v predmete tohto 

verejného obstarávania nie starší ako 3 mesiace k termínu ponuky  
•  čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ vykoná práce v súlade s požiadavkami objednávateľa na 

prvotriednu akosť.  
•  čestné vyhlásenie, že záruka na jednotlivé položky výbavy je zhotoviteľom stanovená na 24 

mesiacov.  
•   ponuku uchádzača - Príloha č: 1  
•   identifikačné údaje uchádzača  
•  príloha č. 2 podpísanú a doplnenú zmluvu v 4 vyhotoveniach podľa Prílohy č. 2 podpísanú 

osobou oprávnenou konať v mene a na účet uchádzača  
•   Príloha č. 3 Rozpočet  

  
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej  ponuky  
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

-  verejný obstarávateľ si uplatňuje právo, kedykoľvek zrušiť verejné obstarávanie  
- pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho 

výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným 
materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade 
je potrebné upraviť položku v rozpočte.  

  
17. Prílohy  

- Príloha č.1 k výzve Ponuka uchádzača  
- Príloha č.2 k výzve Návrh zmluvy  
- Príloha č.3 k výzve Rozpočet ponuky  

 
v Rakovnici , 14.09.2018  
                                                                                     ----------------------------------------------------- 
                                                                                                    Obec Rakovnica    
                                                                                               Ľuboš Lešták – Starosta obce   
 
 
 
 


