
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK č. 1 

Podprahová zákazka podľa § 99 – 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) 
 

Druh zákazky (§4 zákona) : Podprahová 

Predmet zákazky (§4 zákona) :  Nákup 20ks  tréningových plachetníc  OPTIMIST 

I. Verejný obstarávateľ 

Úradný názov: Slovenský zväz jachtingu 

Adresa:   Junácka 6 83280 Bratislava  

IČO: 30793211 

DIČ: 2021879915 

Kontaktná osoba: Marián Babjak 

www.sailing.sk 

II. Opis zákazky 

II.1. Dodanie 20 ks kompletných tréningových plachetníc OPTIMIST  včítanie plutvy, kormidla,  plachty, guľatín, 

vyvažovacích popruhov, takeláže hlavnej plachty, poistky sťažňa indikátora vetra, nafukovacích vakov 

prípadne vzduchových komôr,  manipulačného vozíka a záchrannej vesty. Lode môžu byť dodané bez krycích 

perzenikov. Termín dodania do 30.6.2020 

II.2. Druh zákazky: Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk 

II.3. Predmet zákazky – dodávka tovarov 

II.4. Predpokladaná hodnota zákazky (§4 zákona) 25000,- € bez DPH 

II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky 

II.6. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku 

II.7. Mena: EUR 

 

III. Administratívne informácie 

III.1. Lehota na predkladanie ponúk: Dátum: najneskôr do 26.04.2020 Čas: najneskôr do 24:00 hod. 

III.2. Predloženie ponuky: Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky na adresu uvedenú v bode I. v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 

prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

Obálka musí byť označená „PONUKA výzva 1 NEOTVÁRAŤ“  

 III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: Dátum: do 30.09.2020 

 III.4. Podmienky otvárania ponúk: Dátum: 27.04.2020 Čas: 10:00 hod. Miesto: Podľa bodu I. tejto výzvy. 

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 

http://www.sailing.sk/


IV. Podmienky účasti 
 

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (výpis z 

obchodného alebo živnostenského registra alebo živnostenský list) Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej 

republike a krajina jeho sídla nevydáva požadovaný doklad, alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom 

štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, 

možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 

alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže v zmysle § 128 zákona nahradiť požadovaný doklad 

predložením úradne osvedčenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie SR o zápise v Zozname 

podnikateľov. Potvrdenie musí byť platné v čase otvárania ponúk. 

V. Vyhodnotenie ponúk 

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za komplet zákazku.  Spôsob hodnotenia je uvedený v 

súťažných podkladoch 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

VI.1. Typ zmluvy: Rámcová zmluva - Zmluva o dodávke tovaru 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa 

riadia: Verejný obstarávateľ uhradí dodávateľovi  kúpnu cenu  predmetu obstarania do 14 dní od dodávky 

tovaru.   

VII. Doplňujúce informácie 

VII.1. Lehota na podanie žiadosti o vysvetľovanie súťažných podkladov alebo údajov uvedených vo výzve uplynie 

dňom 26.04.2020 o 24:00hod. dokedy je potrebné žiadosti doručiť verejnému obstarávateľovi. 

VII.2. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov, ktoré nadobudne 

z PROJEKTU MODERNIZÁCIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY Slovenského olympijského a 

športového výboru a z vlastných finančných prostriedkov 

 

VII.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, 

ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné. 

 VII.4. Uchádzač je povinný zmluvne sa zaviazať, že oprávneným kontrolným zamestnancom umožní vykonať vecnú 

kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarania počas trvania 

realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie projektu.  

VII.5. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti všetkých dokladov a údajov v ponuke, 

čestné vyhlásenie o záväzku rešpektovať a dodržiavať všetky podmienky stanovené v povoleniach alebo nariadeniach 

dotknutých orgánov a inštitúcií a čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch. 

 

 

V Bratislave 28.2.2020 

 

Marián Babjak v.r.        Igor Lehota v.r. 

Predseda SZJ         hospodár SZJ 


