
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje: Obec Staškov, Ulica Jozefa Kronera 588,  

023 53  Staškov 

kontaktná osoba: Ing. Ladislav Šimčisko, 0905 863 031, starosta@staskov.sk 

 

- Webové sídlo (internetová adresa) www.staskov.sk  

 

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

internetovej adrese (URL): http://www.staskov.sk/sk/ 

 

 

Názov predmetu zákazky: „Šport v obci Staškov - Nákup športovej výbavy“ 

 

Hlavný kód CPV: 37400000-2 športový tovar a výbava 

60000000-8 -Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

  

Stručný opis: Nákup športovej výbavy: 

 

SADA DRESOV 

Set 18 zápasových dresov s krátkym rukávom pre dorastencov futbalového klubu.  

V sete kombinácia dresu šedej farby, trenírky čiernej farby, štulpne šedej. Potlač čísla od 2 do 

18, farba čierna. Potlač znak obce a znak FK Slávia Staškov. Znak obce umiestnenie na 

ramene vpravo, znak FK Slávia Staškov umiestnenie vpredu vľavo.  Prípadne druhá 

kombinácia v drese oranžovej farby, trenírky biele a oranžové štuple. Potlač čísla od 2 do 18, 

farba biela. Potlač znak obce a znak FK Slávia Staškov. Znak obce umiestnenie na ramene 

vpravo, znak FK Slávia Staškov umiestnenie vpredu vľavo.  

  

 

mailto:starosta@staskov.sk
http://www.staskov.sk/
http://www.staskov.sk/sk/


Tiež 2 kompletné sety (dres s dlhým rukávom, trenírky, štulpne) pre brankárov v zelenej 

a čiernej kombinácii farieb. Potlač čísla 1 a 30, farba čierna. Potlač znak obce a znak FK 

Slávia Staškov. Znak obce umiestnenie na ramene vpravo, znak FK Slávia Staškov 

umiestnenie vpredu vľavo.  

 

 Matierál 100 % polyester (rýchloschnúci). Veľkosti oblečenia pre hráčov: 16 ks – veľ. M, 2 

ks – veľ L, veľkosti oblečenia brankárov 2ks – veľ. L.    

 

LOPTY 

10 ks zápasových lôpt, veľkosti č. 5 pre potreby dorasteneckého družstva v zápase i tréningu 

na prírodnom povrchu. Lopta musí mať lcertifikát FIFA Quality PRO. Farba – kombinácia 

čiernej a bielej farby alebo červenej a bielej.   

 

V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto plnenia 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková 

cena zákazky v EUR s DPH. Cena je vrátane dopravy. 

 

Dĺžka trvania zákazky:  do 28. 02. 2019 

 

Podmienky účasti: 

- predloženie ponuky na celý predmet zákazky vrátane dopravy 

- dodanie nového a nepoužitého tovaru  

- dodanie tovaru do 28. 02. 2019 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

Lehota na predkladanie ponúk: do 17. 12. 2018  

 

Termín otvárania ponúk: 18. 12. 2018 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 28. 02. 2019 

 

         Ing. Ladislav Šimčisko  

           starosta obce 


