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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

ZÁKAZKA  NA DODANIE TOVARU 

(v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

 
„Nákup športových pohárov a cien v Meste Žiar nad Hronom„ 

 
 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa : 
Názov : Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo : Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 
Telefón : 045-6787136, 045-6787143  
Fax: 045-6787155 
Kontaktná osoba: Želmíra Urgelová, Ján Žiak 
e-mail : zelmira.urgelova@ziar.sk, jan.ziak@ziar.sk  
 
 
2. Predmet zákazky: „Športové poháre a ceny „ 

 
Slovník spoločného obstarávania : CPV – 37410000-5, 18530000-3, 18512200-3 
. 
 
3. Podrobný  opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky  je dodávka  športových 

pohárov a cien v meste Žiar nad Hronom v zmysle Kalendára športových podujatí na rok 2014. 
Predpokladané množstvá pre rok 2014 tvoria prílohu  Výzvy.  

 
4. Výsledok cenovej ponuky: Zadávanie objednávok vybranému uchádzačovi. 
  
5. Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): 2 529,00 EUR bez DPH.  
      Predpokladaná cena predmetu zákazky je určená na základe katalógov v porovnateľných veľkostiach 

u troch spoločností  a z vykonaných nákupov športových pohárov a cien v roku 2014.  
 
 
6. Miesto a termín dodania :   Osobne,  termín:  v roku 2014 na základe objednávok mesta Žiar nad 

Hronom 
 
7. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
platby v hotovosti. 
 

8. Podmienky účasti záujemcov: 
Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť: 
- neoverenú fotokópiu - živnostenské oprávnenie, alebo výpis z obchodného registra. 

                      
9. Uplynutie lehoty  na predkladanie cenových ponúk: 
    Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom  
     „Športové poháre a ceny v meste Žiar nad Hronom„ -  NEOTVÁRAŤ.  
 

a) lehota na predkladanie ponúk  - dátum:  18.03.2014 čas: do 10,00 hod. 
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           b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne  na tej istej adrese, 
           c) ponuky sa  predkladajú v slovenskom jazyku a €.          

              
 

10. Spôsob stanovenia ceny: 
             Cena za predmet zákazky  musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.  

     - cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR s DPH 
     

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
- cena  s DPH  za dodanie predmetu zákazky 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú.  V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH ráta sa jeho cena ako s DPH. 
V prípade ceny určenej rozpätím hodnôt vychádzame z hornej hranice daného rozpätia. Verejný 
obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 
obstarávania neuspeli. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk: 
             Do 31.12.2014 

 
13. Ďalšie informácie: 

 Cenová ponuka musí obsahovať : 
- doklady v zmysle bodu 10. Podmienky účasti záujemcov 
- cenová ponuka  

             
 

V Žiari nad Hronom, 10.03.2014 

 
 
Príloha:   
1. Cenová kalkulácia 
               

     
 
 
                                                                                                                              

 
                                          Ing. Mariana Páleníková 
                                                      prednostka 

 
 


