
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky/ 
Výzva na predkladanie ponúk/Prieskum trhu 

 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Mesto Spišská Belá 

Sídlo:    Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

Štatutárny zástupca:  Jozef Kuna, primátor mesta 

IČO:    00 326 518 

DIČ:    202 06 74 953 

Tel.č.:    +421524680515  

e-mail:    hradicka@spisskabela.sk 

webové sídlo:    www.spisskabela.sk 

 

2. Kompletné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 
poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
 

www.spisskabela.sk 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
„Pohybom a športom k zdraviu žiakov základných škôl v meste – nákup športovej výbavy“ 
Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa priloženej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1  

tejto výzvy 

 

4. Stručný opis a min. technická špecifikácia: 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou prílohy č. 1 Výzvy  

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
Ak predpokladaná hodnota zákazky určená ako aritmetický priemer uchádzačmi ponúknutých 

cien na predmet zákazky  bez DPH nepresiahne 5000,00 EUR , ponuky budú zároveň 

posudzované ako súťažné. V tomto prípade vykonaný prieskum trhu na určenie predpokladanej 

hodnoty zákazky bude použitý aj pre výber najvýhodnejšej ponuky podľa kritéria najnižšej ceny 

vrátane DPH. 

 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 

Najnižšia cena s DPH, pre neplatiteľov DPH konečná cena 

 

 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:   

do 30.12.2019 
 
8. Podmienky účasti: 
 

http://www.spisskabela.sk/


Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

 

-  doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto 

verejného obstarávania – postačí kópia 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
• uchádzač ocení špecifikáciu tovaru (predmetu zákazky), ktorá  je prílohou č. 1 výzvy. 

Uchádzač musí oceniť každú položku predmetnej špecifikácie, ktorá je prílohou tejto 

výzvy. V prípade že nebude splnená táto podmienka, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo vylúčiť takú cenovú ponuku. 

• verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. Uchádzač musí 

predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.  

• uchádzač vyjadrí ponúkanú cenu v mene € bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH. Ak 

uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v 

EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

• ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na dodanie celého predmetu 

zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok 

uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým 

uvedených povinností. 

• ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. 

• cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

Cenová ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 

rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

• uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

• ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. 

• cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

Cenová ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 

rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

• uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

• cenovú ponuku  môže uchádzač predložiť osobne alebo poštou na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy, v zalepenej obálke s uvedením adresy 

odosielateľa a prijímateľa a označením „NEOTVÁRAŤ - „Pohybom a športom 

k zdraviu žiakov základných škôl v meste – nákup športovej výbavy“ 

➢ cenovú ponuku  môže uchádzač aj mailom na emailovú adresu: 

hradicka@spisskabela.sk. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk, nebudú akceptované a budú vrátené odosielateľovi.  

 

 
 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
17.12.2019 14:00 

mailto:hradicka@spisskabela.sk


Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

 

 

 

 
11. Termín otvárania ponúk: 
17.12.2019 15:00 
 
 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 

➢ Špecifikácia predmetu zákazky 


