
 

 

 
KCK Šamorín, Veterná 18, 931 01 Šamorín 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

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 

(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Zákazka na dodanie tovaru § 3 ods. 2 zákona  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Kajak canoe klub Šamorín 

Sídlo: Veterná 18, Šamorín 

Štatutárny zástupca:  Ing. Imrich Tóth, predseda 

IČO:  31823661     DIČ:     2021165399 

Tel.: 0905 617 668     E-mail: kcksamorin@gmail.com 

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Imrich Tóth 

2. Názov predmetu zákazky: 

Miestne info značky a tabule pri vodnej ceste na Malom Dunaji (Local info plates and 

info panels along the waterway) 

3. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  

Vyhotovenie nasledovných infoprvkov – spolu 145 ks: 

-  min. 15 ks máp Malého Dunaja (mapa obsahuje vodný tok s kilometrážou, cesty, 

obce v blízkosti toku, verejné táboriská a kempingy, logá publicity projektu)  rozmeru 

B1,  vyznačením daného miesta na mape. Mapa sa dodáva na pevnom podklade 

(umelá hmota alebo ekvivalent). Distribúcia učeným odberateľom pozdľž Malého 

Dunaja. 

- Max. 130 ks infoznačiek rozmeru A3 plechovej konštrukcie, pripevnenej k žrdi 1,5 m, 

s grafickým dizajnom, alternatívne na inom podklade - vhodnom na umiestnenie na 

objetky pri brehu, osadenie značiek na zadávateľom určené miesta pozdľž toku 

Malého Dunaja. 

4. Komplexnosť dodávky 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť na časti. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je 10 916,67 € bez DPH. 

6. Lehota trvania zmluvy:  

Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: 18.2.2019 

Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: 30.10.2019 
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7. Miesto dodania predmetu zákazky 

Určené lokality pri Malom Dunaji medzi Bratislavou a Kolárovom (cca 130 lokalít) 

8. Druh zákazky/typ zmluvy 

Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo  uzatvorená podľa 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi 

zmluvy. 

Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis zmluvy 

bude vyzvaný úspešný uchádzač. Zmluvné podmienky určil verejný obstarávateľ 

a tvoria prílohu č. 2 Výzvy. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas so 

zmluvnými podmienkami. 

9. Zdroje financovania a platobné podmienky 

– Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 

– Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. 

– Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ na základe faktúr po 

schválení plnenia zákazky predsedom združenia.  

– Lehota splatnosti faktúry je 8 dní od dátumu jej doručenia. 

– Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk. 

– Predmet zákazky bude financovaný z programu SKHU Interreg (Projekt n DANUBE 

BIKE&BOAT a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.   

10. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom s DPH v eur. 

11. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov -  oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

služby preverí verejný obstarávateľ vo verejne dostupných registroch,  

12. Obsah ponuky 

Cenová ponuka vypracovaná do formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 výzvy (originál)  

13. Doručenie ponuky 

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v elektronickej 

forme. V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v 

nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené: 

– obchodné meno a adresa uchádzača 

– Cenová ponuka - NEOTVÁRAŤ“ 

Adresa doručenia poštou alebo  osobne: 

Kajak canoe klub Šamorín, Veterná 18, 931 01 Šamorín  

Elektronicky žiadame ponuku zaslať na adresu: kcksamorin@gmail.com. 

14. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 11.2.2019 do 12.00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve sa 

vráti  uchádzačovi neotvorená. Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom 

nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto zákazky. 
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15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač,  ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom 

s DPH).  

16. Podmineky súťaže 

Ak počas trvania zmluvy úspešný uchádzač stratí schopnosť plniť si zmluvný záväzok, 

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť novú zmluvu s jedným z ďalších 

uchádzačov, ktorí predložili ponuky, pričom zohľadní ich poradie vo verejnom obstarávaní. 

17. Vyhodnocovanie ponúk 

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 11.2.2019 o 12.30 hod. na adrese verejného 

obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Verejný obstarávateľ  bude 

vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného 

obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky  budú ďalej vyhodnocované 

kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.  

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti 

ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

18. Lehota viazanosti ponuky 

Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa  30.3.2019 

19. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky.  Verejný obstarávateľ 

môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

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

Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO. 

 

V Šamoríne, 1.2.2019    

 

 

S úctou, Imrich Tóth, predseda 
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Príloha č. 1 Identifikačné údaje  

 

Popis predmetu zákazky 

Predmet zákazky „Miestne info značky a tabule pri vodnej 

ceste na Malom Dunaji“ 

Položka Jednotková cena 

bez DPH v EUR 

Počet 

jednotiek 

Cena celkom bez 

DPH v EUR 

min. 15 ks máp Malého Dunaja (mapa obsahuje vodný tok s 

kilometrážou, cesty, obce v blízkosti toku, verejné táboriská 
a kempingy, logá publicity projektu)  rozmeru B1,  vyznačením 

daného miesta na mape. Mapa sa dodáva na pevnom podklade 

(umelá hmota alebo ekvivalent). Distribúcia učeným odberateľom 
pozdľž Malého Dunaja. 

max. 130 ks infoznačiek rozmeru A3 plechovej konštrukcie, 

pripevnenej k žrdi 1,5 m, s grafickým dizajnom, alternatívne na 
inom podklade, vhodnom na umiestnenie na objetky pri brehu, 

osadenie značiek na zadávateľom určené miesta pozdľž toku 

Malého Dunaja. 

 145  

Cena celkom bez DPH v EUR  

DPH 20% *  

Cena celkom s DPH v EUR 

 
 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom. 

Som platcom DPH     Nie som platcom DPH 

Miesto:   

Dátum:  

 

Názov uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E- mail:  


