
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
(zadávanie zákazky s  nízkou hodnotou podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom 

obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov) 

             V Bratislave 23.10.2019

        
 
 
1.) Identifikácia obstarávateľa: 
  Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 
 Sídlo organizácie:   Záporožská 8, 844 46 Bratislava 
 IČO: 0681989 
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Zora Hujsová 
 

  
2.)         Predmet zákazky:   
             Nákup tovaru – športové lode - kajaky a kanoe Vajda alebo iný ekvivalent 
             a)  Kajak Salto Premium M – 1 ks 
             b)  Kajak Vajda Salto XS -     3 ks 
             c)  Canoe Vajda Hype M  -     1 ks 

 

3.)        Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   cca 5. 000 € 

             
4.) Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 28.10.2019 
  
5.) Miesto predkladania ponúk:   
 Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 
 Sídlo prevádzky: Záporožská 8, 851 01 Bratislava 
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Zora  Hujsová, 0907987928  
 

 

 

Cenové ponuky vpíšte do nižšie uvedenej tabuľky, potvrďte a zašlite späť podľa vyššie uvedených 

pokynov.  

 

Por. 
č. Druh: tovaru/ služby/práce 

Predpokladaný  

počet ks 

(rozsah služby, 

práce) 

Cena za 

jednotku 

bez DPH € 

Cena spolu za 

predpokladaný počet ks   
bez DPH € 

1. 

Športové lode od výrobcu Vajda: 
 

a)  Kajak Salto Premium M 
b)  Kajak Vajda Salto XS 
c)  Canoe Vajda Hype M 
 
- alebo iný ekvivalent - 

 
 
 

1 
3 
1 
 

 
 
 

 
 
 

2. Cena celkom bez DPH v Є 
 

  

3. Výška DPH vyjadrená v  Є  
 

  

 Cena celkom s DPH v Є 
 

  

 

 

 



6.  Iné technické požiadavky 
- športové lode určené pre výkonnostných športovcov vodných slalomárov,  sendvičovo     

 vákuová technológia 
  z karbonu a kevlar-karbónových tkanív zabezpečuje ľahkosť, vysokú pevnosť a vysokú  
  odolnosť  lodí  
- dodávateľ zabezpečí dopravu na miesto plnenia a cena tovaru bude obsahovať náklady spojené 
   s dopravou 
- dodávateľ zabezpečí záručný aj pozáručný servis 
 

 

7.) Podmienky účasti podľa § 117 

  
Podmienky účasti, ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy/ objednávky preukázať 
 

§ 32ods.1 písm.e) Je oprávnený poskytovať  

predmetnú službu 
Uchádzač predloží: 
kópiu výpisu zo živnostenského, resp. 

obchodného registra, alebo zo zoznamu 

hospodárskych subjektov  

§32 ods. 1 písm. f) Nemá  uložený zákaz 

účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v 

SR alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania  

Uchádzač predloží: 
čestné vyhlásenie, že dodávateľ nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

8.) Identifikácia zasielateľa cenovej ponuky: 
  Názov a sídlo organizácie: 
 IČO:  
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 


