
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 
Tenisové centrum mládeže Trenčín 

Soblahovská 1113/53 

911 01 Trenčín  

IČO: 34057668                                                                                 

            DIČ : 003457668      
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudovít Kuhlöffel 

Tel.: 0905 237 377 

ludosport45@gmail.com 

www.tenisove-centrum.sk 

 

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

na internetovej adrese (URL): Súťažné podklady nie sú vypracované. Predmet zákazky je 

dostatočne opísaný vo výzve. 

 

Názov predmetu zákazky:  

Nákup športového tovaru a výbavy potrebného pre  realizáciu projektu : „ Deti chcú športovať 

– dajme im šancu „ 

 

Hlavný kód CPV: 37400000-2   Športový tovar a výbava 

 

Druh zákazky:  športový tovar, zákazka s nízkou hodnotou,  

 

Stručný opis:  

 
 Tenisová raketa detská veľkosť 25 in – super ľahká raketa pre prvý kontakt dieťaťa s tenisom, 

dĺžka 63,5 cm, hmotnosť cca 215 g, veľkosť hlavy 665 cm², pletenie 16x19, materiál hliník. Počet: 
15 ks 
 

 Tenisová raketa juniorská, veľkosť 26 in – dĺžka 66 cm, hmotnosť 250 g, veľkosť hlavy 630 cm², 
pletenie 16x19, šírka rámu 23 mm, materiál lite-carbon. Počet: 8 ks 

 
 Tenisová raketa, veľkosť 27 in – dĺžka 68,5 cm, hmotnosť 285 g, veľkosť hlavy 660 cm², pletenie 

16x19, šírka rámu 25-22-28 mm, vyváženie 33 cm, materiál - organix, carbon, fiberglas. Bigromety 
umiestnené zvnútra hlavy rakety ( v hornej a dolnej časti – vľavo, vpravo ), slúžia na zrýchlenie 
a odpálenie lopty. Tlmiaci systém v rúčke – špeciálne ukončenie rukoväte. Počet : 4 ks 

 

 Tenisová omotávka  - dierkový grip,  dĺžka 115 cm, šírka 2,5 cm, hrúbka 0,7 mm, rôzne farby, 
lepiaca páska na zakončenie. Jedno balenie 12 ks. Počet balení : 8.  

 

 Tenisové lopty – detské 3 XL – metodická loptička s redukovaným vnútorným tlakom, vhodná pre 
tenisový výcvik malých detí. Priemer 7,5 cm, farba žlto/červená, balenie 12 ks. Počet balení 50 ks. 

 

 Tenisové lopty detské, penové – S 100 – metodická penová loptička, vhodná pre tenisový výcvik 
najmenších detí. Priemer 9 cm, farba žltá, hustota 100 %. Počet : 188 ks 

 
 Tenisové lopty – vhodné pre všetky povrchy – zvýšená životnosť a stálosť, viditeľné na všetkých 

povrchoch, materiál plsť, balenie 4 ks/dóza. Počet : 35 dóz 
 

 Tenisové lopty – tlakované – vhodné na všetky povrchy, technológia jadra HD CORE pre zvýšenú 
životnosť a lepšie herné vlastnosti, materiál vysoko trvanlivý. Fluoro Melton zvyšuje viditeľnosť 
lopty, balenie 4 ks/dóza, oficiálna lopta STZ. Počet : 50 dóz. 

 



 Tenisové lopty – tlakované – vhodné na všetky povrchy, technológia jadra HD CORE pre zvýšenú 
životnosť a lepšie herné vlastnosti, materiál vysoko trvanlivý. Fluoro Melton zvyšuje viditeľnosť 
lopty, balenie 4 ks/dóza, oficiálna lopta STZ. Počet : 28 dóz. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 169,10 € s DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
 Ponuky sa  budú vyhodnocovať na základe  najnižšej ceny s DPH pri dodržaní špecifikácie. 

Neumožňuje sa ekvivalentné riešenie. 
 Nie sme plátcom DPH. Ak uchádzač nie je plátcom DPH, bude posudzovaná celková cena v eurách. 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pokiaľ tovar nebude spĺňať minimálne 

požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré zahŕňajú aj dodržanie špecifikácií týkajúcich sa druhu a 
zloženia materiálov, veľkosti, dizajnu a farebného prevedenia.  

 V cene musí byť zahrnutá aj doprava na miesto dodania.  
 Kritériom je i zabezpečenie a poskytnutie pozáručného servisu a technickej pomoci, dĺžka lehoty 

dodania tovaru a základná charakteristika a výhody  predkladanej ponuky. 

 

Dĺžka trvania zákazky:   

Lehota na dodanie predmetu zákazky je maximálne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni 

doručenia objednávky predávajúcemu. 

 

Podmienky účasti:  
 Základnou podmienkou účasti je predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet 
zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov.  

 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky, vyžaduje predložiť zákazku na celý predmet 
zákazky. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 V prípade, že víťazný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy, verejný obstarávateľ má právo 
následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí v zmysle platného vyhodnotenia 
prieskumu trhu.  

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady uvedené v podmienkach účasti. V 
prípade neúplných dokumentov bude uchádzač vylúčený. 

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky:  
- ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti   
- ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie ponuky 
- ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná hodnota 

zákazky  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude zaslanie objednávky na dodanie predmetu zákazky 

úspešnému uchádzačovi.. Textová časť objednávky bude obsahovať i nasledujúci text: 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora 

rozvoja športu na rok 2018“ 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že objednávka bude vystavená až po kontrole 

procesu verejného obstarávania a po podpise grantovej zmluvy zo strany poskytovateľa 

dotácie. 

 

Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

 

 

 

 



Lehota na predkladanie ponúk:  
 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.7.2018 do 12.00 hod.  
 Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na stanovené miesto doručenia v 

stanovenej lehote na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania ponuky v 
prípade jej doručovania poštovou zásielkou. 

 Ponuky uchádzačov treba posielať v zalepenej obálke s označením VO – športový tovar 
a výbava a označením „NEOTVÁRAŤ“ s heslom „Športové potreby – tenis“ poštou alebo 
doručiť osobne na adresu: Tenisové centrum mládeže Trenčín, Mgr. Ľ. Kuhlöffel, Soblahovská 
1113/53, 911 01 Trenčín.  

 

Termín otvárania ponúk: 
 Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk budú otvorené a vyhodnotené 26.7.2018 

o 11.00 hod.  v športovom areáli Hoss sport center, Karpatská ul. Trenčín.  
 Úspešný uchádzač aj neúspešní uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk 

e-mailom, alebo papierovou formou (listom).  
 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

Verejný obstarávateľa stanovuje termín 27.9.2018, ako lehotu, počas ktorej sú ponuky 

uchádzačov viazané. V tejto lehote nie je možné ceny ponúkané uchádzačmi v ponukách 

meniť. 

 

 

 

 

 

 

 

Trenčín  2.7.2018              Mgr. Ľudovít Kuhlöffel 

 

 


