Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:

Obec Zemplínske Hámre

Ulica, číslo:

Hlavná 152/183

PSČ, Obec:

067 77 Zemplínske Hámre

V zastúpení:

JUDr. Rastislav Zaremba, starosta obce

IČO:

00323853

DIČ:

2020794776

Bankové spojenie:

VÚB a. s., IBAN: SK47 0200 0000 0000 3362 1532

Tel. č.:

057 75 81 790, 0911 870 310

E-mail:

zemplinskehamre@gmail.com

Webové sídlo:

www.zemplinskehamre.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL):
http://zemplinskehamre.sk/ine.php#uradna_tabula
Kompletné súťažné dokumenty pozostávajú z:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1: Špecifikácia položiek zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3. Návrh kúpnej zmluvy
Názov predmetu zákazky:
Nákup športovej výbavy v rámci projektu: Futbal pre deti, mládež a dospelých.
Hlavný kód CPV:
37400000-2 - Športový tovar a výbava

Druh zákazky:
Dodanie tovaru - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie športového tovaru a výbavy. Presná špecifikácia jednotlivých
položiek zákazky je uvedená v Príloha č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 953,60 EUR bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za tovar vyhovujúci špecifikácií položiek uvedených
v Prílohe č.1 tejto výzvy. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná
uvedená cena celkom.
Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v EUR a uvedená v zmysle
Prílohy č. 2 tejto výzvy.
Ak je uchádzač platcom DPH navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní v predkladanej ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Dĺžka trvania zákazky:
Jednorazové dodanie tovaru do 10.09.2018
Podmienky účasti:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods. 2 písm. e), čiže doložením doklad spoločnosti o oprávnení dodávať tovar,
poskytovať službu alebo práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, napr. výpis z

Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra
dodávateľa (nie starší ako 3 mesiace).
2. Uchádzač musí v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov verejnému obstarávateľovi zaslať súhlas so spracúvaním jeho
osobných údajov počas doby realizácie verejného obstarávania, resp. realizácie zákazky
a archivácie dokumentov z predmetnej zákazky.
3. Dodávaný tovar musí byť nový, nepoužitý a musí spĺňať všetky potrebné technické
požiadavky (počet kusov, farba, veľkosti, požadovaná kvalita), ktoré sú uvedené
v Prílohe č. 1: Špecifikácia položiek zákazky.
4. Súčasťou predkladanej ponuky musí byť uchádzačom vyplnená Príloha č. 2: Návrh na
plnenie kritérií.
5. Súčasťou predkladanej ponuky musí byť uchádzačom vyplnená Príloha č. 3: Návrh kúpnej
zmluvy, doplnený požadovanými údajmi a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
6. Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky, čiže spolu na všetky
položky uvedené v Prílohe č. 1: Špecifikácia položiek zákazky. Verejný obstarávateľ
nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú, alebo niektoré položky z predmetu zákazky.
7. Termín dodania tovaru: do 10.09.2018.
Použitie elektronickej aukcie: NIE
Lehota na predkladanie ponúk:
Termín: od 12.07.2018 do 27.07.2018 - do 12:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk:
Doručenie elektronickou poštou na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa alebo osobne,
poštou, či inou prepravnou službou na adresu verejného obstarávateľa.
Ak je ponuka uchádzačom predkladaná prostredníctvom elektronickej pošty, musia byť
všetky predkladané dokumenty vo formáte pdf., tak aby ich nebolo možné upravovať. Ponuka
predkladaná v písomnej forme musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej
obálke s označením „Obstarávanie - Nákup športovej výbavy - Neotvárať".
Termín otvárania ponúk: 30.07.2018 o 10:00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 31.10.2018

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj ekvivalent inej značky, pokiaľ sú v špecifikácií
položky uvedené výrobky alebo tovary konkrétnej značky. Uchádzačom ponúknutý
ekvivalent však musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné vlastnosti položky, za ktorú
ponúka ekvivalent a musí byť minimálne v rovnakej kvalite, alebo vyššej.
4. Uchádzač musí akceptovať, že predmet zákazky je financovaný z dotácie Úradu vlády SR
a čiastočne z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ preto
neposkytuje preddavky ani zálohové platby a objednávka zo strany obstarávateľa bude
úspešnému uchádzačovi vystavená až po obdŕžaní finančných prostriedkov z dotácie.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto
výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Zemplínskych Hámroch, dňa 29.6.2018.

JUDr. Rastislav Zaremba
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 2

Špecifikácia položiek zákazky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk: Špecifikácia položiek zákazky

Položky zákazky k projektu: Futbal pre deti, mládež a dospelých

Názov položky
Brankárske rukavice
Futbalový set (dres + trenírky)
Potlač čísel a loga na dresy
Futbalové štulpne
Futbalové kopačky
Tréningová súprava
Šuštiaková bunda
Vychádzková súprava
Športová bunda
Športové tričko
Futbalová lopta
Rozlišovacie tričká
Tréningová figurína
Potlač loga a názvu klubu na
14.
vychádzkové súpravy
Potlač loga a názvu klubu na
15.
športové bundy
Potlač loga a názvu klubu na
16.
športové tričká
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jednotka

Počet jednotiek

ks
ks
ks
pár
pár
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2
18
18
18
22
22
22
20
6
6
9
10
4

ks

20

ks

6

ks

6

Špecifikácia položiek:
1. Brankárske rukavice – juniorské brankárske rukavice značky Reusch alebo Select.
Materiál: latex, PVC, polyester, nylon. Počet kusov: 2. Veľkosť: 7.
2. Futbalový set – zápasový futbalový dres a trenírky značky Givova alebo Legea. Materiál:
polyester. Počet kusov 18: Farba: biela - čierna (kombinácia). Veľkosti: M, L, XL (počet
kusov jednotlivých veľkosti bude upresnený po výbere úspešného uchádzača).
3. Potlač čísel a loga na dresy – potlač čísel na zadnú stranu dresov a potlač loga klubu na
prednú stranu dresov. Počet kusov: 18.
4. Futbalové štulpne – štulpne k dresom pre družstvo dospelých značky Givova alebo Legea.
Materiál: bavlna, polyester. Počet párov: 18. Farba: čierna. Veľkosť: Senior.

5. Futbalové kopačky – kopačky značky Nike a Adidas, vyrobené pre amatérskych hráčov
futbalu. Materiál: koža, syntetická koža, guma, textil. Počet párov: 22. Veľkosti: 40 - 46
v číslovaní EUR (počet kusov jednotlivých veľkosti bude upresnený po výbere úspešného
uchádzača).
6. Tréningová súprava – mikina a tepláky na futbalový tréning značky Givova alebo Legea.
Materiál: polyester, bavlna. Počet kusov 22. Farba: červená - čierna (kombinácia). Veľkosti:
M, L, XL (počet kusov jednotlivých veľkosti bude upresnený po výbere úspešného
uchádzača).
7. Šuštiaková bunda – nepremokavá tréningová bunda do dažďa značky Givova alebo Legea.
Materiál: nylon, polyester. Počet kusov: 22. Farba: čierna alebo modrá. Veľkosti: M, L, XL
(počet kusov jednotlivých veľkosti bude upresnený po výbere úspešného uchádzača).
8. Vychádzková súprava – bunda a teplákové nohavice značky Givova alebo Legea. Materiál:
polyester, bavlna. Počet kusov: 20. Farba: červená - čierna (kombinácia). Veľkosti: XS, S, M
(počet kusov jednotlivých veľkosti bude upresnený po výbere úspešného uchádzača).
9. Športová bunda – bunda so zipsom značky Givova alebo Legea pre členov realizačného
tímu. Materiál: polyester, bavlna. Počet kusov: 6. Farba: biela - čierna - červená (kombinácia
aspoň dvoch z uvedených farieb). Veľkosti: L, XL (počet kusov jednotlivých veľkosti bude
upresnený po výbere úspešného uchádzača).
10. Športové tričko – tričko značky Givova alebo Legea pre členov realizačného tímu.
Materiál: polyester, bavlna. Počet kusov: 6. Farba: biela - čierna (alebo kombinácia
uvedených farieb). Veľkosti: L, XL (počet kusov jednotlivých veľkosti bude upresnený po
výbere úspešného uchádzača).
11. Futbalová lopta – tréningová lopta značky Nike. Materiál - guma, polyester, polyuretán,
bavlna. Kvalita: ručne šitá lopta, vyhovujúca predpisom FIFA. Veľkosť: 5.
12. Rozlišovacie tričká – tréningové rozlišovacie tričká značky Givova. Materiál - polyester,
sieťovina. Počet kusov: 10. Farba: žltá. Veľkosti: M, L. (počet kusov jednotlivých veľkosti
bude upresnený po výbere úspešného uchádzača).
13. Tréningová figurína – umelá 180 cm vysoká figurína ukončená hrotmi pre zapichnutie do
zeme, určená na futbalový tréning. Počet kusov: 4. Materiál - oceľ, plast.
14. Potlač loga a názvu klubu na vychádzkové súpravy – potlač loga na prednú stranu a
názvu klubu na zadnú stranu vychádzkových súprav. Počet kusov: 20.
15. Potlač loga a názvu klubu na športové bundy – potlač loga na prednú stranu a názvu
klubu na zadnú stranu športovej bundy: Počet kusov: 6.
16. Potlač loga a názvu klubu na športové tričká – potlač loga na prednú stranu a názvu
klubu na zadnú stranu športového trička. Počet kusov: 6.

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE
Obecný úrad, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre
Tel / fax: 057 75 81 790, e-mail: zemplinskehamre@gmail.com

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk:

Návrh na plnenie kritérií

Názov predmetu zákazky:
Nákup športovej výbavy v rámci projektu: Futbal pre deti, mládež a dospelých.

a) Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:

.............................................................................................

Sídlo:

.............................................................................................

IČO:

.............................................................................................

Telefón:

.............................................................................................

E-mail:

.............................................................................................

Bankové spojenie:

..............................................................................................

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Názov položky

Cena celkom
bez DHP
v EUR:

Sadzba
DPH 20 %
v EUR

Cena celkom
vrátane DPH
v EUR

Nákup športovej výbavy
v rámci projektu: Futbal
pre deti, mládež a
dospelých.

Vyhlasujem, že som platiteľ DPH* / nie som platca DPH*
*(nehodiace sa preškrtnite)

Čestné prehlásenie uchádzača:
Dolu podpísaný štatutárny zástupca čestne prehlasujem, že cena predmetu zákazky za
obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky
skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú
zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V .................................. dňa ...........................

........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis
štatutárneho zástupcu

Príloha:
Ocenená špecifikácia položiek zákazky

Príloha k návrhu na plnenie kritérií: Ocenená špecifikácia položiek zákazky

Ocenené položky zákazky k projektu: Futbal pre deti, mládež a dospelých
Názov položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Brankárske rukavice
Futbalový set (dres +
trenírky)
Potlač čísel a loga na
dresy
Futbalové štulpne
Futbalové kopačky
Tréningová súprava
Šuštiaková bunda
Vychádzková súprava
Športová bunda
Športové tričko
Futbalová lopta
Rozlišovacie tričká
Tréningová figurína
Potlač loga a názvu
klubu na vychádzkové
súpravy
Potlač loga a názvu
klubu na športové
bundy
Potlač loga a názvu
klubu na športové
tričká

Jednotka

Počet
jednotiek

ks

2

ks

18

ks

18

pár
pár
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

18
22
22
22
20
6
6
9
10
4

ks

20

ks

6

ks

6

Cena za jednotku
v EUR bez DPH

Cena celkom bez DPH
Sadzba DPH 20 %
Cena celkom s DPH

Cena spolu
v EUR bez DPH

Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponúk: Návrh kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva č. ........ / 2018
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami :

Kupujúci:
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, Obec:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Tel. č.:
E-mail:
Webové sídlo:

Obec Zemplínske Hámre
Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre
JUDr. Rastislav Zaremba, starosta obce
00323853
2020794776
VÚB a. s., IBAN: SK47 0200 0000 0000 3362 1532
057 75 81 790, 0911 870 310
zemplinskehamre@gmail.com
www.zemplinskehamre.sk

a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v OR:
E-mail :

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Preambula
Táto kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"),
vykonaného kupujúcim pre projekt ,,Futbal pre deti, mládež a dospelých“.

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci na základe tejto zmluvy predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje pre
vyššie uvedený projekt športové vybavenie v zmysle špecifikácie položiek, ktorá je
prílohou č. 1 tejto zmluvy.
Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena za predmet kúpy je .................. EUR, slovom: ................................ EUR
vrátane DPH. Takto určená kúpna cena je výsledkom procesu verejného obstarávania na
predmet zmluvy a je cenou konečnou.
2. Kúpnu cenu podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu
bezhotovostným prevodom na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy a to na základe
faktúry vystavenej predávajúcim. Predávajúci vystaví faktúru po dodaní predmetu kúpy do
miesta určenia uvedeného v tejto zmluve na základe kupujúcim potvrdených dodacích listov.
3. Faktúra musí obsahovať náležitostí daňového dokladu. Predávajúci v nej uvedie IČO,
DIČ, názov predávajúceho, bankové spojenie, číslo kúpnej zmluvy, označenie predmetu
kúpy, čiastka k úhrade, splatnosť faktúry. V prípade, ak predávajúci predloží faktúru s
nesprávnymi alebo neúplnými údajmi, v rozpore s vyššie uvedeným, kupujúci má právo vrátiť
predávajúcemu faktúru na prepracovanie, pričom lehota splatnosti faktúry začína plynúť až
doručením správnej a úplnej faktúry. Fakturačnou adresou bude adresa sídla kupujúceho.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Článok III.
Miesto a čas dodania predmetu kúpy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci zabezpečí dodanie predmetu kúpy bližšie
špecifikovaného v článku 1, ods. 1 tejto zmluvy kupujúcemu na vlastné náklady.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá predmet kúpy kupujúcemu do miesta
dodania podľa ods. 3 tohto článku najneskôr do 10.09.2018.
3. Miestom dodania predmetu kúpy je Obecný úrad Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183,
067 77 Zemplínske Hámre
4. Pri odovzdaní predmetu kúpy podľa tejto zmluvy kupujúci potvrdí predávajúcemu dodacie
listy.
6. Ak bude predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy do miesta dodania, je povinný
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej kúpnej ceny za každý deň
omeškania, pričom zmluva ostáva v platnosti.
7. V prípade ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním predmetu kúpy do miesta
dodania o viac ako 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, má kupujúci právo od tejto zmluvy
odstúpiť. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy musí kupujúci uskutočniť písomne.

Článok IV.
Ostatné dojednania a ustanovenia
1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpny bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel
podľa jeho charakteru a zachová si obvyklé vlastnosti po dobu 24 mesiacov.
2/. Predávajúci vyhlasuje, že predmetom kúpy je tovar nový a nepoužitý.
3. Predávajú zabezpečí záručný a pozáručný servis v trvaní 24 mesiacov.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom tri exempláre sú určené pre
kupujúceho a jeden exemplár je určený pre predávajúceho.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinne zverejňovanou
zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
5. Táto zmluva ja uzavretá slobodne a bez nátlaku, zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej
obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V .................................. dňa ..............

V .............................. dňa ..................

Kupujúci:

Predávajúci:

..............................................
JUDr. Rastislav Zaremba
starosta obce

................................................

Príloha: Špecifikácia položiek.

