
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov adresy a kontaktné údaje: 

Názov obstarávateľa :                Mesto Liptovský Mikuláš 
Adresa:                                         Štúrova 1989/41, 031 42, Liptovský Mikuláš 
IČO :                                              00315524 
Štatutárny orgán :                      Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta  
 
Kontakty k projektu :                 RNDr. Michaela Schlegerová   
                                                        michaela.schlegerova@mikulas.sk  
                                                       044 /55 65 231 
 
  Mgr. Lucia Guzlejová 
  lucia.guzlejova@mikulas.sk 
  044/55 65 232 
 
Kontakt obstarávateľa:              lmikulas@mikulas.sk  
                                                       044 /55 65 201 
Webové sídlo:                             http://www.mikulas.sk/ 

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

internetovej adrese (URL):  http://www.mikulas.sk/samosprava/verejne-obstaravanie-1/podklady-k-

sutaziam/ 

 

Názov predmetu zákazky:  Športové potreby pre CVČ V Liptovskom Mikuláši 

Hlavný kód CPV:  1841 2000 - 0  Športové odevy 

                                374 00000        Športový tovar a výbava 

Druh zákazky:  Nákup športovej výbavy 

Stručný opis:  

Predmetom projektu je rozšíriť a zmodernizovať športovo materiálne vybavenie Centra voľného času 

v Liptovskom Mikuláši pre potreby voľno-časovej športovej činnosti detí a mládeže a poskytnutie 

väčšej možnosti na zlepšovanie ich športových výkonov.  

 

Špecifikácia obstarávaného športového vybavenia: 

Športové atletické oblečenie (vrchný aj spodný diel) Pánske a dámske športové súpravy  vhodné na 

rôzne druhy športov alebo na akýkoľvek tréning. Súprava sa skladá z teplákov s úzkym strihom a 

voľnými lemami a mikiny s kapucňou. Materiál efektívne odvádza prebytočnú vlhkosť od tela počas 

pohybovej aktivity. Spĺňa normy na priedušnosť a je vhodná na atletický tréning. Mikina s kapucňou: 

zapínanie na zips, kapucňa so šnúrkou na stiahnutie. Tepláky: elastický pás so šnúrkou na stiahnutie, 

elastické manžety.  Počet : 20 ks 

 

Špecifikácia požadovaných veľkostí:  
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Pánske veľkosti:  
XL- 4x 
L - 3x 
M - 3x 
 
Dámske veľkosti: 
XL - 1x 
L - 1x 
M - 3x 
S - 5x 
 

Atletické tretry vhodné predovšetkým pre bežecké disciplíny. Tretry by mali byť konštruované tak, aby 

ich atlét mohol  využívať pre všetky disciplíny. Tretry je možné využívať na všetky štandardné povrchy 

vrátane krosového behu. Materiál: Vrchná časť vyrobená z látky, ktorá je vodo-priepustná,  umožňuje 

dýchanie nohy. Podrážka je rozdelená na dve časti - plastovou časť pod špičkou , v ktorej sú upevnené 

závity pre klince. Počet : 20 ks 

 

Špecifikácia požadovaných veľkostí:  

 
46 - 1x bežecké tretry 
45 - 1x skokanské tretry 
43 - 1x skokanské tretry 
42 - 1x bežecké tretry 
41 - 2x bežecké tretry 
40 - 2x bežecké tretry 
39 - 4x bežecké tretry 
38 - 4x bežecké tretry 
37 - 2x bežecké tretry 
36 - 2x bežecké tretry 

Statický posilňovací trenažér - eliptický trenažér vhodný pre kondičné cvičenia, rehabilitačné cvičenia 
alebo na cvičenie zamerané k  zvýšeniu fyzickej kondície. Trenažér by mal ponúkať kombináciu 
vynikajúcej mechaniky a ergonómie rámu spolu s jednoduchým ovládaním a manipuláciou. Nosnosť 
200 kg . Funkcie počítača: čas, rýchlosť, vzdialenosť, tepová frekvencia, spálené kalórie, výkon, počet 
otáčok za minútu, scan. Súčasťou by mali byť tréningové programy, vrátane prednastavených tepových 
programov ( zabudované merače tepovej frekvencie) Počet : 1 ks 

Atletické prekážky - tréningové prekážky na von aj do telocvične, sada - rôzne veľkosti    

Počet ks v sade : 5 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  4400,00 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. Tovar musí spĺňať technické požiadavky, musí byť nový, 

nepoužitý. Nákup posilňovacieho zariadenia vyžaduje  záručný a pozáručný servis. 

 

Predkladanie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú elektronickou poštou na adresu lucia.guzlejova@mikulas.sk.  

V predmete správy prosím uveďte heslo súťaže „Mesto LM  podpora športu 2018“. 

K ponuke priložte aktuálny výpis z z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného 

príslušného registra, ako doklad o oprávnenosti dodávať tovar, poskytovať službu, alebo práce v 

rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

 

Použitie elektronickej aukcie:  áno/nie 

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 

9.11.2018 do 10,00 hod. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú 

zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované. 

 

Termín otvárania ponúk: 

Termín otvárania ponúk je 9.11.2018 o 11,00 hod 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

Ponuky sú viazané po dobu 90 dní od ich podania. 

mailto:lucia.guzlejova@mikulas.sk

