
Obec Dolné Lovčice 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec Dolné Lovčice 
Sídlo: SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice 
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Bartovič – starosta obce 
IČO: 00686301 
DIČ: 2021147744 
Tel. kontakt: 033/5596 128, 033/55 96 338 
e-mail: podatelna@dolnelovcice.sk 
webové sídlo: https://www.obec-dolnelovcice.sk/ 
 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 
internetovej adrese (URL):  

https://www.obec-dolnelovcice.sk/zverejnovanie/verejne-obstaravanie/zakazky-vyzva-na-

predkladanie-ponuk-na-sportove-potre-3.html 
 
Kompletný podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.  
 
3. Názov predmetu zákazky: 
Nákup športového vybavenia pre futbalový klub TJ – futbalové dresy a športové tašky 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a min. technické špecifikácie: 

Predmetom zákazky je dodanie nasledovného tovaru: 
1. Futbalové dresy, set:  

- pánsky futbalový dres, krátky rukáv, bez goliera, určený pre všetky úrovne hry, materiál 

polyester (resp. materiál s ekvivalentnými vlastnosťami), klubové farby TJ Dolné Lovčice – 

žltý dres, tmavomodré alebo čierne prvky, spolu 19 kusov, z toho 13 kusov veľkosť XL, 6 

kusov veľkosť L, 

- trenírky k dresu, materiál polyester (resp. materiál s ekvivalentnými vlastnosťami), modrá 

farba – spolu 19 kusov, z toho 13 kusov veľkosť XL, 6 kusov veľkosť L,  

- futbalové štulpne (štucne) – elastický materiál, zosilnená päta a špička pre väčšiu odolnosť, 

manžeta zabraňujúca zhrňovaniu, žltá farba, 19 kusov, veľkosť pre dospelého človeka (v 

rozsahu označenia veľkosti EÚ 39 – 46). 

2. Futbalový dres pre brankára, set:  

- pánsky futbalový dres pre brankára, dlhý rukáv, bez goliera, určený pre všetky úrovne hry, 

materiál polyester (resp. materiál s ekvivalentnými vlastnosťami), klubové farby TJ Dolné 

Lovčice – modrý dres, žlté alebo čierne prvky, 1 kus o veľkosti XL, 

- trenírky k dresu, materiál polyester (resp. materiál s ekvivalentnými vlastnosťami), modrá 

farba – 1 kus o veľkosti XL,  

- futbalové štulpne (štucne) – elastický materiál, zosilnená päta a špička pre väčšiu odolnosť, 

manžeta zabraňujúca zhrňovaniu, modrá farba, 1 kus, veľkosť pre dospelého človeka (v 

rozsahu označenia veľkosti EÚ 39 – 46). 

3. Športová taška – materiál: polyester, objem min. 25 l, nastaviteľný ramenný popruh, ktorý je 

možné odopnúť (možnosť nosiť tašku v ruke alebo cez rameno), farebné prevedenie v klubových 

farbách TJ Dolné Lovčice, možné farebné kombinácie: modrá, čierna, žltá a biela, 20 kusov. 
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4. Futbalové štulpne (štucne) – k brankárskemu dresu, zosilnená päta a špička pre väčšiu 

odolnosť, manžeta zabraňujúca zhrňovaniu, farba fluorescentná modrá – 3 kusy, veľkosť pre 

dospelého človeka (v rozsahu označenia veľkosti EÚ 39 – 46).  

Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na 

miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača). 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
1 086,91 € 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena.  
V prípade subjektu, ktorý je platiteľ DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
predpisov sa posudzuje výsledná cena s DPH. 
 
7. Dĺžka trvania zákazky: 
Dodanie predmetu zákazky do 7 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky zo strany verejného 
obstarávateľa emailom na emailovú adresu uvedenú v cenovej ponuke uchádzača. 
 
8. Podmienky účasti: 
Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto verejného 
obstarávania, použiteľný na právne účely (môže byť aj v elektronickej forme). 
 
9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Podľa podrobného opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 4 tejto výzvy. 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 
09.03.2020 0:00 
čas: do 10.00 
 
11. Termín otvárania ponúk: 
09.03.2020 0:00 
čas: 11.00 
 
12. Ostatné informácie k predloženiu ponuky 
Ponuku je možné doručiť v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 1 
tejto výzvy, a to poštou, resp. kuriérom alebo osobne do podateľne obecného úradu v Dolných 
Lovčiciach, v čase úradných hodín (zverejnené na https://www.obec-dolnelovcice.sk/kontakt/). 
Ponuku je tiež možné doručiť elektronicky e-mailom, na emailovú adresu verejného obstarávateľa: 
podatelna@dolnelovcice.sk. 
 
13. Prílohy výzvy na predkladanie ponúk: 
Bez príloh. 
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