Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá nie je bežne
dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako civilná zákazka s nízkou hodnotou

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ : Mestská časť Košice - Juh
Štatutárny zástupca : JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
Adresa : Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO: 00691046
DIČ: 2021186882
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK18 5600 0000 0004 0444 6017
Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Ing. Sedláková Tatiana, +421 917 905 625, tatiana.sedlakova@kosicejuh.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.kosicejuh.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.kosicejuh.sk/zakazky-podla-%C2%A7-117-zakona-c3432015-z-z-o-verejnom-obstaravani/
2. Názov predmetu zákazky:
Nákup športových potrieb
3. Hlavný kód CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava
4. Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
T-Systems Športovo – zábavný areál, Alejová 2, Košice.
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup novej športovej výbavy (bicyklov a korčúľ na ľad) pre
návštevníkov T-Systems Športovo-zábavného areálu, ktorého vlastníkom je Mestská časť
Košice – Juh.
Cieľom nákupu je vytvorenie lepších podmienok pre pravidelnú športovú aktivitu kvalitnou
a bezpečnou športovou výbavou. Bicykle využívajú deti, ktoré navštevujú dopravnú výchovu
ako aj samotní návštevníci areálu.
V areáli sa nachádza ľadová plocha, ktorú navštevujú stovky korčuliarov a tí majú možnosť si
zapožičať korčule na ľad. Korčule využívajú všetky vekové kategórie, na verejné korčuľovanie
ako aj amatérske hokejové družstvá.
Keďže sú bicykle určené na požičiavanie vyžadujeme bicykle v požadovanej kvalite veľkosti
20“ bez prehadzovačky, veľkosti 24“ a 26“ najideálnejšie s jedným prevodom, plášť gumový
s možnosťou nahustenia, brzda predná a zadná. Farebnosť (dievčenské a chlapčenské).
Pánske korčule - hokejové korčule, ktoré sú určené na požičiavanie. Skelet obuvi anatomicky
zosilnený v oblasti členku, mäkká podšívka, šnurovacia topánka s termo výstelkou a jazykom,
tvrdená špička, kvalitný nôž (nerezový, oceľový).
Dámske korčule bez opätka a zubov - anatomicky tvarovaná vnútorná výstelka, zosilnený
skelet, spevnená špička, kvalitné šnurovanie pre rovnomerné utiahnutie topánky, kvalitný nôž
(nerezový, oceľový).

Detské korčule – pevné alebo nastaviteľné zimné korčule (nie 2 v 1), komfortná vložka, ktorá
sa prispôsobí nastavenej veľkosti skeletu, pracka na suchý zips, šnurovanie, kvalitný nôž
(nerezový, oceľový) .
Veľkosti nakombinovať v rozmedzí uvedenom v tabuľke.
Názov položky:
Bicykel 20“
Bicykel 24“
Bicykel 26“
Korčule pánske na ľad (rôzne veľkosti 40-47)
Korčule dámske na ľad (rôzne veľkosti 36-41) bez opätka a zubov
Korčule detské na ľad (rôzne veľkosti 29-35)

Množstvo
2,00 ks
7,00 ks
5,00 ks
12,00 ks
20,00 ks
15,00 ks

Požadovaná záruka je min. 24 mesiacov na celý dodaný tovar.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 833,33 eur bez DPH.
8. Dĺžka trvania zákazky: do 4 týždňov od vystavenia objednávky (max. do 30.11.2018).
9. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Programu na podporu rozvoja športu 2018
v rámci implementácie projektu „ Kvalitnými športovými potrebami k bezpečnosti
a spokojnosti návštevníkov“ a z vlastných finančných zdrojov Mestskej časti Košice - Juh.
10. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) ZVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným
zo spôsobov nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO - dokladom o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky - aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a
príspevková organizácia) a živnostenské oprávnenie, alebo aktuálny výpis z obchodného
registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v
obchodnom registri) alebo
b) zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZVO
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač má zapísaný predmet činnosti, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 10 písm. a)
a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
11. Variantné riešenie:
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
12. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 25.07.2018 do 12:00 hod., pričom rozhodujúci
je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú
prepravu.
b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „Nákup športových
potrieb – NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:
Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.

13. Stanovenie ceny:
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto
výzvy.
b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním
predmetu zákazky na miesto dodania uvedené v bode 5.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že
nie je platiteľom DPH.
d) Uchádzač bude v plnom rozsahu zodpovedať za to, že ním vypracovaná kalkulácia zmluvnej
ceny bude odzrkadľovať skutočný rozsah dodávky tovaru vrátane dopravy, ktorá je nevyhnutná
na úplné dodanie predmetu zákazky.
Jednotlivé položky tovaru, jednotkové množstvá a ceny žiadame rozpísať (viď predmet zákazky
uvedený v bode 6).
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH celkom za celý predmet zákazky.
15. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa bude konať dňa 25.07.2018 o 14,00 hod.
16. Obsah cenovej ponuky:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (min. názov alebo
obchodné meno uchádzača, adresa, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú
sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej
ponuky.
b) Výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra, ktorým preukazuje
oprávnenie dodávať predmet tejto zákazky.
c) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným
obstarávateľom v tejto výzve, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené
originálom alebo úradne overenou kópiou).
d) V prípade, že uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad, v ktorom budú uvedené osobné
údaje, súčasťou ponuky musí byť v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ním podpísaný súhlas so spracovaním osobných
údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentov
zákazky.
e) Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
f) Certifikát tovarov v zmysle platných noriem EÚ.
17. Obchodné a platobné podmienky:
a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že objednávka bude vystavená až po kontrole
procesu verejného obstarávania a po podpise grantovej zmluvy zo strany poskytovateľa
dotácie.
b) Termín realizácie predmetu zákazky je do 4 týždňov od vystavenia objednávky (max. do
30.11.2018 v závislosti od podpísania grantovej zmluvy).
c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.

d) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
e) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov.
f) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju
do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď
opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum
splatnosti.
g) Pri zodpovednosti za vady sa objednávateľ a dodávateľ budú riadiť ustanoveniami § 560 a
nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
h) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky min. 24 mesiacov a začína plynúť odo
dňa prevzatia tovaru objednávateľom.
i) Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne
od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom
čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky
neopraviteľná, dodávateľ bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný
predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.
j) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa
len v prípade vzájomnej dohody s dodávateľom alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady
neodstráni.
k) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Mestskej časti Košice - Juh zverejniť
objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu.
18. Ďalšie informácie:
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.
c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v 16. bode
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuky sa predkladajú v slovenskom
jazyku, príp. českom jazyku.
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena bude vyššia
ako predpokladaná cena.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti alebo požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
g) Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným
oznámi, že neuspeli.
Košice, 29.6.2018

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

