
OZ Margarétka Lovinobaňa, SNP 336/25, 985 54  Lovinobaňa 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno: OZ Margarétka Lovinobaňa 

Sídlo: SNP 336/25, 985 54  Lovinobaňa 

Štatutárny zástupca: Anna Babiaková 

IČO: 42004446 

DIČ:2024087615 

Mobil: 0907 857593 

e-mail: ozmargaretka2006@gmail.com 

webové sídlo: oz-margaretka-lovinobana.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://www.oz-margaretka-lovinobana.sk/verejne-obstaravanie/ 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Nákup športovej výbavy – zákazka s nízkou hodnotou v rámci projektu „Rozvoj športových 

aktivít v obci Lovinobaňa“ 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je nasledovné športové vybavenie:  

1. Futbalový dres – tričko s krátkym rukávom s potlačou na zadnej strane „1. FC.ŠK 

LOVINOBAŇA“ + krátke nohavice + štucne – veľkosť 176 (chlapčenská) – 16 sád 

2. Brankárska výstroj – tričko s dlhým rukávom + krátke novavice + štucne + brankárske 

rukavice + holenné chrániče – 2 sady 

3. Futbalové lopty – 10 ks  

4. Holené chrániče – 16 ks 

5. Kopačky – č. 36 – 1 pár, č. 37 –2 páry, č. 38 – 2 páry, č. 39 – 2 páry, č. 40 – 2 páry, č. 

41 – 1 pár, č. 43 -  1 páry 

6. Futbalové bránky pre malé deti – výška 200 cm  x šírka 500 cm – 2 ks 

7. Siete na futbalové bránky pre malé deti -  2ks (rozmer výška 200 cm x šírka 500 cm) 

8. Vak na lopty -5 ks 

9. Ochranná sieť za bránu – rozmer 600 cm x 800cm (48 m2) 

10. Svetelná tabuľa – ukazovateľ stavu zápasu – 1 ks 

11. Lajnovačka – 1 ks  

12. Volejbalová sieť – 1 ks 

13. Basketbalový prenosný kôš – 1 ks  

 

 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
2500,00 

 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené poradie všetkých ponúk a to podľa 

kritéria najnižšia cena. Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu v EUR s DPH. 

https://www.oz-margaretka-lovinobana.sk/verejne-obstaravanie/


OZ Margarétka Lovinobaňa, SNP 336/25, 985 54  Lovinobaňa 

 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
Do 30.6.2020 

 

 
8. Podmienky účasti: 
- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto 

verejného obstarávania 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Predmet 

zákazky musí vyhovovať hlavne kvalitou a cenou predpokladanej hodnote zákazky. Úspešný 

uchádzač bude povinný dodať tovar uvedený v bode 4 do 30.6.2020. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
15.05.2020 23:59 

Elektronicky na ozmargaretka2006@gmail.com 

 

 
11. Termín otvárania ponúk: 
16.05.2020 16:00 
 
 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :  
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači e-mailom oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia cenových ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 

prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v 

rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo budú z iných dôvodov 

neprijateľné. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom 

obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Zadávanie zákazky s 

nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní stanovené formálne 

pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s 

nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a 

jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene, všetko za dodržania základných princípov 

verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže. Z postupu zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty – predkladateľov cenovej ponuky – 

uchádzačov nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie 

zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov 

spojených s jej predložením. Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou 

vykonania prieskumu trhu na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú 

revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 

V Lovinobani 5.5.2020 

 

Anna Babiaková, riaditeľka OZ 


