
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje: Obec Klubina, Klubina č. 67, 023 04 

- Webové sídlo (internetová adresa): klubina.sk 

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude 

prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie starosta@klubina.sk, 

 

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

na internetovej adrese (URL): http://klubina.sk/uradna-tabula/ 

 

Názov predmetu zákazky: Šport – záruka zdravej mládeže 

 

Hlavný kód CPV: 37400000- 2 Športový tovar a výbava 

          60000000- 8 Dopravné služby bez prepravy odpadu 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 

 

Stručný opis: Predmetom obstarávania je dodávka športového tovaru a výbavy vrátane 

dopravy: basketbalová lopta, basketbalový set – koše, lopta na futbalový tréning, lopta na 

futbalový zápas, lopta volejbalová, tenisová raketa  detská, tenisová raketa pre pokročilých, 

tenisové loptičky, bedminton set, bedmintonové košíky, univerzálna sieť, žinenka a fit lopta. 

Podrobnejšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 1. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 198,00 EUR bez DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je 

najnižšia cena celkom za predmet zákazky v eurách s DPH. 

 

Dĺžka trvania zákazky: začiatok 8/2018, ukončenie 9/2018 

 

Podmienky účasti:  
 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

 

http://www.klubina.sk/


a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať 

podľa určených kritérií) – Príloha č. 1 

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických 

osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 

registra (stačí fotokópia) 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2018 do 15:00 hod. 

 

Termín otvárania ponúk: 25.06.2018 o 15:30 hod  

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.09.2018 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Špecifikácia 

 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 1 Špecifikácia 

 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

lopta na futbalový zápas 10 ks 

minimálne požiadavky drážky a prevedenie z 12 častí zaisťuje presný let lopty 

kontrastná ,,power“ grafika, ktorá uľahčuje sledovanie lopty  

zosilnená pryžová duša 

 

 

prevedenie 

32 - panelový dizajn pre odolnosť 

strojovo prepojené puzdro TPU pre dôslednú hru 

textúrovaný plášť  

vysoko kontrastná  grafika, ktorá uľahčuje sledovanie lopty  

materiál TPU              

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

lopta volejbalová 10 ks 

minimálne požiadavky kvalitná volejbalová lopta pre deti a začiatočníkov 

 

 

prevedenie 

 

vyrobená z penového materiálu EVA, ktorý minimalizuje nárazy do ruky počas hry 

konštrukcia: vnútorná navinutá tkanina 

vonkajšia EVA penový materiál 

               

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2  pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

  



 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

tenisová raketa - detská 20 ks 

minimálne požiadavky nižšia hmotnosť, ktorá zaistí jednoduchšie ovládanie a presnejšie údery 

hmotnosť 215 g 

prevedenie materiál hliník 

vyváženie  260 mm 

tuhosť výpletu - 16 - 19 kg   

vzor výpletu :18 x 18 

profil rámu: 21 mm 

dĺžka:  53,3 cm    

hmotnosť : 215 g  

veľkosť hlavy : 594 cm²       

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2  pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

tenisová raketa pre pokročilých 6 ks 

minimálne požiadavky ideálna pre začiatočníkov aj pokročilých 

redukcia vibrácií strún a kontrola 

 

 

prevedenie 

materiál hliník 

vyváženie  32,5 cm 

výplet - áno   

obal - áno na hlavu 

dĺžka:  68,5     

hmotnosť : 0,275 kg                     

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

  



 

 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

tenisové loptičky   4 ks / bal. 14 bal. 

minimálne požiadavky oficiálna tenisová lopta pre hru na všetkých povrchoch 

zvýšená životnosť a konzistencia 

plsť pre lepšiu viditeľnosť na všetkých povrchoch  

 

prevedenie plsť pre lepšiu viditeľnosť na všetkých povrchoch 

tlakovaná loptička  

materiál: plsť, guma 

            

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do2  pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

  



 

 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

bedminton set 5 ks 

minimálne požiadavky set určený pre začínajúcich tak pre pokročilých hráčov 

isometrická hlava rakety 

rýchlosť, obratnosť, razancia 

sada obsahuje 2 bedmintonové rakety, 2košíky a obal na prenos sady 

prevedenie isometrická hlava rakety 

rýchlosť, obratnosť, razancia 

alu rám + grafit shaft 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do  2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

  



 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

bedmintonové košíky  6ks/ bal. 3 bal. 

minimálne požiadavky materiál: nilon, korok 

modrý prúžok (medium) stredne rýchly 

vďaka herným vlastnostiam vhodný pre začínajúcich a mierne pokročilých hráčov 

 

 

prevedenie 

materiál: nilon, korok 

modrý prúžok (medium) stredne rýchly 

Košíček je vyrobený z trvanlivého nylonu s penovou výplňou EVA 

vysoká odolnosť a pružnosť 

balenie obsahuje 6 ks košíkov 

vďaka herným vlastnostiam vhodný pre začínajúcich a mierne pokročilých hráčov 

               

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do  2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

  



 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

univerzálna sieť  Bedminton 1 ks 

minimálne požiadavky príslušenstvo: 1 x konštrukcia, 1 x sieť 

Priemer konštrukcie: 1,9 cm 

hrúbka siete: 0,2 cm 

materiál: konštrukcia kov s troma  rôznymi nastaveniami výšky (bedminton, tenis, nohejbal) 

sieť 420D Nylon - odolný materiál 

 

prevedenie rozmery siete: 610 x 70 cm, oká 4 x 47x cm 

dĺžka konštrukcie : 610 cm 

šírka konštrukcie: 103 cm 

výška konštrukcie: 152 cm 

hmotnosť: 5 kg ( komplet) 

obal v cene 

farba : konštrukcia  - čierna, sieť _ čierna 

výkonnosť: bedminton, tenis 

  

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do  2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 



  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

žinenka 5 ks 

minimálne požiadavky výplň: vysoko kvalitná a flexibilná polyuretánová pena. R 80 kg/m³, R 100 kg /m³,  a polyuretánová pena  

T 25Kg/m³ 

vystužené rohy z PVC tkaniny 4 ks 

obalový materiál: špeciálne PVC, šité, horná strana a boky vyrobené zo špeciálneho PVC 

spodná strana z protišmykového materiálu 

rozmer 200 x 100 x 8 cm 

 

prevedenie výplň: vysoko kvalitná a flexibilná polyuretánová pena. R 80 kg/m³, R 100 kg /m³,  a polyuretánová pena  

T 25Kg/m³ 

vystužené rohy z PVC tkaniny 4 ks 

obalový materiál: špeciálne PVC, šité, horná strana a boky vyrobené zo špeciálneho PVC 

spodná strana z protišmykového materiálu 

rozmer 200 x 100 x 8 cm 

           

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do  2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

  



 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

gymnastická lopta - fit lopta 8 ks 

minimálne požiadavky fit lopta o obvode 75 cm s pumpičkou 

systém anti - burst ( proti výbuchu) 

v prípade prepumpovania lopty 

materiál  : vysoko odolné PVC 

protišmyková ochrana povrchu 

nosnosť: 600 kg, veľkosť : 75 cm ( tolerancia + - 5 cm) 

hmotnosť: 1120 g, súčasťou balenia: ručná pumpa k jednoduchému dofukovaniu,  

určená pre všestranné fitnes, kardio a rekonvalescenčné cvičenia 

 

 

prevedenie 

 

fit lopta o obvode 75 cm s pumpičkou 

systém anti - burst ( proti výbuchu) 

v prípade prepumpovania lopty 

materiál  : vysoko odolné PVC 

protišmyková ochrana povrchu 

nosnosť: 600 kg, veľkosť : 75 cm ( tolerancia + - 5 cm) 

hmotnosť: 1120 g, súčasťou balenia: ručná pumpa k jednoduchému dofukovaniu,  

určená pre všestranné fitnes, kardio a rekonvalescenčné cvičenia              

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

  

 

 



  

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

basketbalový set - koše 2 ks 

minimálne požiadavky obsahuje : dosku, kôš, sieťku 

 

prevedenie materiál: polypropylén,  

              obruč: oceľ, práškový lak 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

basketbalová lopta 4 ks 

minimálne požiadavky lopta na vonkajšie ihriská  

integrované kanáliky , ktoré zaisťujú kontrolu a priľnavosť 

odolný materiál - guma 

prevedenie odolný materiál - guma 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

lopta na futbalový tréning 7 ks 

minimálne požiadavky tréningová futbalová lopta 

klasický dizajn s 32 panelmi pre presný let lopty 

strojovo šitý textúrovaný plášť 

odolnosť 

 

 

 

prevedenie 

 

butylová duša, lepšie udrží vzduch a tvar 

materiál 60% guma, 15% polyuretán, 

 13% polyester, 12% EVA 

 

               

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom 

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu 

a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 

alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 

špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria 

 

Predmet zákazky s nízkou hodnotou : ,, Dodávka športového tovaru a výbavy“ 

Údaje uchádzača:  

Obchodný názov:  

Sídlo:  

IČO :  

IČ DPH :  

Kontaktná osoba :  

Telefón :  

e - mail :  

 

Názov typové 

označenie 

Počet 

kusov 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

basketbalová lopta  4,00   

basketbalový set-koše  2,00   

lopta na futbalový tréning  7,00   

lopta na futbalový zápas  10,00   

lopta volejbalová  10,00   

tenisová raketa detská  20,00   

tenisová raketa pre 

pokročilých 
 6,00   

tenisové loptičky  

4 ks/bal. 
 14,00   

bedminton set  5,00   

bedmintonové košíky 

6ks/bal. 
 3,00   

univerzálna sieť  1,00   

žinenka   5,00   

fit lopta   8,00   

   cena spolu 

Bez DPH 

 

                             

DPH 

20% 

   cena   spolu s    

DPH 

 

* Oslovený subjekt - uchádzač uvedie či Je/ Nie je platcom DPH. 

 

 

Súhlasím stým, aby bola táto cenová ponuka vyhodnotená zadávaním zákazky s nízkou 

hodnotou, ak  to bude uplatniteľné : áno/nie* 

 

V............................., dňa .............                                         Podpis (prípadne pečiatka)¹: 

 
¹       Podpis hospodárskeho subjektu, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene hospodárskeho subjektu, v súlade s dokladom 

o oprávnení podnikať, alebo zástupcom hospodárskeho subjektu, oprávneným konať v mene hospodárskeho subjektu, v tom prípade bude 
súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu hospodárskeho subjektu podpísané hospodárskym subjektom. 

 


