
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje: Karloveský športový klub 

Janotova 12 

841 05 Bratislava 

Tel. č. 0910 909 992 

E-mail: ksk@ksk.sk 

 

- Webové sídlo (internetová adresa): www.ksk.sk 

 

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

internetovej adrese (URL): www.ksk.sk 

 

Názov predmetu zákazky: Nákup športového vybavenia v rámci projektu „Vodákom 

v Karloveskej zátoke“ 

 

Hlavný kód CPV: 34522000-2 Rekreačné a športové člny 

        34522550-2 Kanoe 

 

Druh zákazky: tovar, zákazka s nízkou hodnotou 

 

Stručný opis: nákup vodáckeho vybavenia  

 

V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto určenia a vykládka. 

Karloveský športový klub nie je platcom DPH. Celková cena musí byť zadaná vrátane 

DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie. 

 

Pádla pre deti:  kanoistické pádlo pre deti  

termoplastový list (s menšou plochou vhodnou pre deti) a 

hlavička 

    duralová žrď 

    dĺžka: 120 cm 

    

          Počet kusov: 4 ks 

Pádla pre deti:  kanoistické pádlo pre deti  

termoplastový list (s menšou plochou vhodnou pre deti) a 

hlavička 

    duralová žrď 

    dĺžka: 140 cm 

 

Počet kusov: 6 ks 
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Pádla pre dospelých: kanoistické pádlo pre dospelých 

    list z polyetylénu (HDPE) alebo termoplastu (s vystužením) 

    plastová hlavička 

    duralová žrď 

    dĺžka: 140 cm 

 

Počet kusov: 6 ks 

 

Pádla pre dospelých: kanoistické pádlo pre dospelých 

    list z polyetylénu (HDPE) alebo termoplastu (s vystužením) 

    plastová hlavička 

    duralová žrď 

    dĺžka: 160 cm 

 

Počet kusov: 6 ks 

 

Plastové kanoe:  plastové turistické kanoe 

    2 sedačky 

    nosnosť min. 300 kg  

    zabezpečenie proti potopeniu (vzduchové komory) 

     

          Počet kusov: 3 ks 

 

Plastové kanoe:  plastové turistické kanoe 

    3 sedačky 

    nosnosť min. 380 kg  

    zabezpečenie proti potopeniu (vzduchové komory) 

     

          Počet kusov: 2 ks 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 754,53 EUR s DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH za dodanie celej zákazky 

 

Dĺžka trvania zákazky: do 31.12.2018 
Projekt (zákazka) bude realizovaný z dotácie z programu Úradu vlády SR. 

Verejný obstarávateľ doručí úspešnému uchádzačovi objednávku až po kontrole procesu 

vereného obstarávania Úradom vlády SR ako poskytovateľom dotácie. 

 

Podmienky účasti: každý uchádzač musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní -  je oprávnený 

dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ 

overí splnenie podmienky účasti náhľadom do obchodného registra alebo registra 

hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote 

určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 

 



Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.12.2018  

Miesto na predkladanie cenovej ponuky: 

• Mailom : ksk@ksk.sk 

• Poštou : Karloveský športový klub, Janotova ul.12, 841 05 Bratislava 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk nebudú 

predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci predmetnej zákazky. 

 

Termín otvárania ponúk: 13.12.2018  

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 31.03.2019 

 


