
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Stredná priemyselná škola 

 Sídlo:   Komenského 5, 085 42 Bardejov 

 IČO:   00161705 

 DIČ:   2020508820    

 Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ 

 Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Helena Labancová 

 Kontakt:   labancova@spsbj.sk, 054/742 24 50 

 Web:   www.spsbj.sk   

 

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

na internetovej adrese (URL):  

http://www.spsbj.sk/skola/financie-a-hospodarenie/profil-verejneho-obstaravatela/zakazky-

podla-paragrafu-9-ods-9 

 

Názov predmetu zákazky:  

Projekt „Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu“ 

 

Hlavný kód CPV:  

37400000-2 Športový tovar a výbava 

 

Druh zákazky:  

Nákup športovej výbavy 

 

Stručný opis:  

Predmetom projektu je rozšíriť a zmodernizovať športovo materiálne vybavenie školy, ktoré je 

možné využívať nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy ale aj pri iných školských 

aktivitách. Súčasné športové náradie a pomôcky sú morálne a technicky zastarané. Obstaraním 

nového športového vybavenia, chceme zvýšiť záujem žiakov o nové a modernejšie športové 

aktivity. Špecifikácia obstarávaného športového vybavenia: 

 

1. Fit lopta - priemer 60 - 70cm, nosnosť: 300kg, bez držiaka, zvýšená bezpečnosť proti 

náhlemu prasknutiu, certifikovaná, protišmykový povrch, 10 kusov 

 

2. Florbalová hokejka - Konštrukcia žrde a spôsob splietaných vlákien v žrdi ma garantovať 

stabilitu priehybu a čitateľné ovládanie. Palica je osadená univerzálnou čepeľou štandard. 

Dĺžka palice 125-140cm, 16 kusov 

 

3. Dodgeball lopta - gumená lopta, odolná s ventilkom, rozmer 200 mm, 210 g, 16 kusov 

 

http://www.spsbj.sk/


4. Taška na dresy - Určená pre športovcov na prepravu futbalovej výstroje, vrecko na obuv a 

vrecka na osobné veci, 1 kus 

 

5. Polyetylénový kužeľ určený pre cvičenia a hry - Materiál: polyethylen, výška 38cm, šírka 

základne 20x20cm, 10 kusov 

 

6. Multifunkčná hrazda - robustná oceľová konštrukcia, vysoká stabilita, odolná povrchová 

úprava, protišmykové zakončenie nôh, mäkké polstrovanie, vysoká pohodlná opierka, horná 

hrazda, horné polstrované bradlá, dolné nepolstrované bradlá v základni hrazdy, bench lavica 

(po sklopení opierky), 1 kus 

 

7. Veslovací trenažér - dlhší pojazd, veslo strednej triedy, pohodlné sedadlo, odolná 

konštrukcia, displej, klasický pojazd na kolieskach s valivými ložiskami, 1 kus 

 

8. Bežiaci pás - sklápacia konštrukcia, maximálna nosnosť 180 kg, zdroj napájania 220V, 

230V, kategória  HC (podľa EN957), 1 kus 

 

9. Bedminton sieť a stojany na kurt - rôznych výšky siete, 155 cm pre bedminton, 130 cm 

ako univerzálna sieť a 107 cm pre tenis, sieť o dĺžke 3 metre a teleskopické stĺpiky, 3 kusy 

 

10. Gymnastický koberec - koberec sa používa aj ako rozbehový pás k náradiu, spodná strana 

koberca má mäkšiu vrstvu, ktorá zabezpečuje zmiernenie kĺzavosti na hladkých povrchoch, 

jadro je tvorené viacvrstvovým sýteným polyetylénom, 1 kus 

 

11. Rotopéd - cyklistický trenažér - manuálne ovládaný, gélové sedadlo, magnetický brzdný 

systém, senzory tepu, LCD displej, tichý chod, 1 kus 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

3975,00 EUR s DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH. 

 

Dĺžka trvania zákazky:   

Zákazku je potrebné realizovať do 45 dní od podpísania zmluvy s verejným obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ, môže podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom až po kontrole 

a schválení procesu verejného obstarávania Úradom vlády SR. 

 

Podmienky účasti: 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklad o oprávnenosti dodávať tovar, 

poskytovať službu, alebo práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, napr. výpis 

z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra 

dodávateľa. 

 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzači nemajú nárok na úhrady 



nákladov spojených  účasťou v tejto súťaži. 
 
Ponuky sa predkladajú,  v listinnej podobe v zalepenej obálke s doručenkou osobne alebo 
poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať 
nasledujúce údaje: 

 
 obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 
 názov a sídlo verejného obstarávateľa 
 text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ 
 heslo súťaže „SPŠ podpora športu 2018“. 

 

 

Použitie elektronickej aukcie:  

nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 24.7.2018 do 14,00 hod. 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do 

súťaže, a teda nebudú vyhodnocované. 

 

 

Termín otvárania ponúk: 

Termín otvárania ponúk je 25.7.2018 o 10.00 hod. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

Ponuky sú viazané po dobu 90 dní od ich podania. 

 

 

 

 

V Bardejove 3.7.2018     Ing. Jaroslav Bujda 

           riaditeľ školy 


