
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje: Obec Dekýš, Dekýš  č. 39, 969 01 

- Webové sídlo (internetová adresa): dekys.sk 

- Kontaktná osoba : Jozef Bucha , 0918515779 , ocudekys@stonline.sk

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude 

prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie ocudekys@stonline.sk, 

 

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

na internetovej adrese (URL):  dekys.sk 

 

Názov predmetu zákazky: Rozšírenie a zlepšenie športových aktivít mládeže v obci Dekýš

 

Hlavný kód CPV: 37400000- 2 Športový tovar a výbava 

          60000000- 8 Dopravné služby bez prepravy odpadu 

 

Druh zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

 

Stručný opis: Predmetom obstarávania je dodávka športového tovaru a výbavy vrátane 

dopravy: stĺpiky na tenisovú sieť , tenisová sieť , tenisové rakety , stolnotenisové stoly , 

stolnotenisové rakety , stolnotenisové loptičky , streetbalové dosky , futbalové lopty , 

futbalové lopty na umelú trávu , hokejky , streetbalové lopty , volejbalové lopty . 

Podrobnejšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 1. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 019,17 EUR bez DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je 

najnižšia cena celkom za predmet zákazky v eurách s DPH. 

 

Dĺžka trvania zákazky: začiatok 9/2018, ukončenie 11/2018 

http://www.klubina.sk/


 

Podmienky účasti:  
 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
 

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať 

podľa určených kritérií) – Príloha č. 1 

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických 

osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 

registra (stačí fotokópia) 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 25.09.2018 do 13:00 hod. 

 

Termín otvárania ponúk: 25.09.2018 o 13:30 hod  

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018 

 
 

 

V Dekýši dňa 17.09.2018                                                   _______________________
                                                                                                        Jozef Bucha
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Príloha č. 1 Špecifikácia 
 

  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

lopta na umelú trávu 2 ks 
minimálne požiadavky Futbalová lopta pre hru na umelej tráve

 
 
prevedenie 

AG Duro 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

lopta volejbalová 2 ks 
minimálne požiadavky kvalitná volejbalová lopta 

 

 
prevedenie 

 

vyrobená z penového materiálu EVA, ktorý minimalizuje nárazy do ruky počas 
hry konštrukcia: vnútorná navinutá tkanina 
vonkajšia EVA penový materiál , syntetická koža 

veľkosť :5
hmotnosť : 195 – 225 g
obvod : 65 – 67 cm              

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 

  



  
OBEC DEKÝS TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Stlpiky na tenisovú sieť 2 ks 
minimálne požiadavky Stĺpiky so štvorhraným profilom so zaoblenými hranami 

a navyjákom lanka siete
prevedenie materiál : Alu

rozmer : 80x80 mm

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

tenisová raketa 2 ks 
minimálne požiadavky ideálna pre začiatočníkov aj pokročilých 

 

 
prevedenie 

 Materiál Graphite/
Tungsten

 Hmotnosť : 300 g

 Dĺžka rakety :

 685 mm

 Tvrdosť : 72 ra

 Veľkosť  hlavy  :
645 cm2

 Vyváženie
rakety : 320 mm

 Vzor  výpletu  :
16/19

 Veľkosť gripu : 

 G4 , L4 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  



 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s 
požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 
dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 

 
 
  
 



  
OBEC Dekýš TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Stolnotenisový stôl 3 ks 
minimálne požiadavky Robustná nosná konštrukcia s priemerom profilu 20 x 30 mm , špeciálny systém sklápania Twin – Multi

Security , transportné kolieska o priemere 125 mm , sieťka

prevedenie Hrúbka dosky : 15 mm
Materiál dosky : MDF
Materiál rámu : oceľ
Rozmery po zostavení : dĺžka 274 x šírka 152,5 x výška 76 cm
Farba : zelená
Stôl pre vnútorné použitie            

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 
  
 



  
OBEC Dekýš TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Stolnotenisové rakety 10 ks 
minimálne požiadavky rakety určené pre začínajúcich a pre 

pokročilých hráčov 

prevedenie Rotácia : 50
Rýchlosť : 49
Kontrola : 50
Parametre : stupnica 0-100
Poťah : 1,7 mm
Grip : konkávny

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 
  



  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Stolnotenisové loptičky 100 ks 
minimálne požiadavky Loptičky pre rekreačné a športové nasadenie

 
prevedenie 

Materiál : celuloid

Farba : biela

Priemer : 40 mm 

               

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
  

  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 



Tenisová sieť 1 ks 
minimálne požiadavky UV stabilizovaná polypropylénová šnúra 

prevedenie Šírka siete : 12,72 m
Výška siete : 1,07 m
Hrúbka siete : 2 mm
Veľkosť oka : 4,5 cm
Farba : čierna
Oceľové lanko : priemer 5 mm  

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 
 
 
 
 
  



  
OBEC  Dekýš TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 Hokejky na hokej 12 ks 
minimálne požiadavky  Hokejka vhodná na hranie amatérskeho a rekreačného hokeja 

 
 
prevedenie 

 

Materiál : drevo – laminát
Prevedenie : 8 kusov – ľavá ruka dole
Prevedenie : 2 kusy – pravá ruka dole

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

  



  

  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

streetbalová doska 2 ks 
minimálne požiadavky obsahuje : dosky pre externé použitie 

 

prevedenie materiál: vodovzdorná preglejka  

              rozmer 120 x 90 x 1,8 cm
cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

streetbalová lopta 2 ks 
minimálne požiadavky lopta na vonkajšie ihriská  

integrované kanáliky , ktoré zaisťujú kontrolu a 
priľnavosť odolný materiál - guma 

prevedenie odolný materiál - guma 
cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
OBEC DEKÝŠ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Futbalová lopta 2 ks 
minimálne požiadavky tréningová futbalová lopta 

klasický dizajn s 32 panelmi pre presný
let lopty strojovo šitý textúrovaný plášť
odolnosť 
 

 
 
prevedenie 

 

butylová duša, lepšie udrží vzduch 
a tvar materiál 60% guma, 15% 
polyuretán,  13% polyester, 
12% EVA 
Veľkosť : 5

               
cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 
osobitné ustanovenia  
 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom

stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s
príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, 
alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 
 

 
 
 
 



 
 
 



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria 
 
Predmet zákazky s nízkou hodnotou : ,, Dodávka športového tovaru a výbavy“ 

Údaje uchádzača:  
Obchodný názov:  
Sídlo:  
IČO :  
IČ DPH :  
Kontaktná osoba :  
Telefón :  
e - mail :  

 
Názov typové 

označenie 
Počet 
kusov 

Jednotková
cena bez 
DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

  lopta streetbalová      2,00   
streetbalová doska      2,00   
lopta na futbal      2,00   
lopta na umelú trávu      2,00   
lopta volejbalová      2,00   
hokejky    12,00   
tenisová raketa      2,00   

stolnotenisové 
rakety 

   10,00   

stolnotenisové loptičky  100,00   
stolnotenisový stôl      3,00   

tenisová sieť      1,00   
stĺpiky na tenisovú sieť       2,00   

  
   cena  spolu

Bez DPH 
 

                       
DPH 

 20% 

   cena   spolu 
s   
DPH 

 

* Oslovený subjekt - uchádzač uvedie či Je/ Nie je platcom DPH. 
 
 
Súhlasím stým, aby bola táto cenová ponuka vyhodnotená zadávaním zákazky s nízkou 
hodnotou, ak  to bude uplatniteľné : áno/nie* 
 
V............................., dňa .............                                         Podpis (prípadne pečiatka)¹: 
 



¹       Podpis hospodárskeho subjektu, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene hospodárskeho subjektu, v súlade s dokladom o 
oprávnení podnikať, alebo zástupcom hospodárskeho subjektu, oprávneným konať v mene hospodárskeho subjektu, v tom prípade bude 
súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu hospodárskeho subjektu podpísané hospodárskym subjektom. 
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