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

  
2.)         Predmet zákazky:   

Prenájom 9 miestnych mikrobusov na prepravu členov hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava  

na súťaže, zápasy, turnaje, sústredenia v rámci SR, ČR, Rakúska a Maďarska (EU) 
 Ponuky treba zasielať v sume za km bez DPH. Predpokladaný počet najazdených kilometrov 

mikrobusmi do konca roka 2019 je cca 50 000 km 
 

3.) Doplňujúce požiadavky: 
Mikrobus s klimatizáciou, s polohovateľnými operadlami sedadiel; jedná sa o nepravidelný 

prenájom mikrobusov prevažne na víkendy a voľné dni, občas cez pracovný týždeň. Rozpis 

dní a počet vozidiel objednávateľ predloží 7 dní vopred. 
Výsledok  cenového prieskumu bude jednotková cena za km – v tejto cene bude zahrnutý: 
nájom za km, PHM, diaľničné poplatky, servisné služby, letné a zimné pneumatiky. Doprava 

vnútroštátna a zahraničná v rámci EU 
 

4.)        Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   cca 20.000,-  € 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  do 11.01.2019 
 Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 
 

6.) Miesto predkladania ponúk:   
 Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 
 Sídlo prevádzky: Záporožská 8, 851 01 Bratislava 
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Mgr. Ivo Balint, balint@skpba.sk; 0905211639 

  
 

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

pokynov.  
 

P.č. Druh: tovaru/služby/práce 
Predpokladaný 

počet ks (rozsah 

služby, práce ...) 

Cena za jednotku 

bez DPH v € 

Cena spolu za 

predpokladaný 

počet ks/rozsah 

bez DPH v € 

1. 

Prenájom 9 miestnych 

mikrobusov na prepravu členov 

hádzanárskeho oddielu na súťaže, 

zápasy, turnaje, .... sústredenia 

50 000 km   

     

 

 

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

mailto:balint@skpba.sk

