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 Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Miesto / dátum 
   Milan Ladiver  Žilina, 07.12.2020 
   +421 917 627 355 
                                                                                      
 
VEC: 
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky 
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod  názvom: 
hokejová výstroj - mládež.  
 
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu 
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou „ zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. 
 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 

Mgr. Milan Ladiver  
      konateľ 

                                                                                                                            
 
 
 
 
Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Adresát:  
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  MsHKM Žilina, s.r.o. 
So sídlom : Športová 5, 010 01 Žilina    
Zastúpená : Mgr. Milan Ladiver - konateľ    
IČO :  47655071 
DIČ:  2023999857                
Email:  info@mshkmzilina.sk                            
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:     
Telefón:  +421 917 627 355 
Email:   info@mshkmzilina.sk 

2. Názov predmetu obstarávania:  
hokejová výstroj - mládež 
 
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   
37400000-2: Športový tovar a výbava 
 
4. Opis predmetu obstarávania:     
Verejný obstarávateľ hokejový klub MsHKM Žilina, s.r.o., verejne obstaráva dodávateľa na 
dodanie tohto tovaru: hokejová výstroj - mládež. 
Technické parametre: 

- Množstvo: 25 setov  
1 set chráničov sa skladá z:  

o hokejová prilba BAUER IMS 5.0 II Combo s mriežkou  
o holenné chrániče BAUER VAPOR X800 Lite SIZE 14"  
o chránič ramien BAUER NSX Shoulder pad  
o hokejové nohavice BAUER NSX  
o chránič lakťov BAUER NSX  
o chránič holení BAUER NSX  
o hokejové rukavice BAUER NSX GLOVES 
o Záruka: 2 roky 
o Nový tovar 

- Chrániče sú určené pre hráčov ľadového hokeja vo veku od 11rokov. Veľkosti 
jednotlivých chráničov budú presne špecifikované po vyhodnotení súťaže. 
 
Víťazný dodávateľ umožní vyskúšať si vzorky výstroje hráčom MsHKM Žilina 
v rôznych veľkostiach (k dispozícií minimálne 3 veľkosti) v rozmedzí od 14.12.2020 



MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina  
 

 
MsHKM Žilina, s.r.o. 
Športová 5 
010 01 Žilina 

 
IČO: 47655071 
DIČ: 2023999857 
IČ DPH: SK2023999857 

 
tel.: +421 917 627 355 

info@mshkmzilina.sk 

 

3 

do 30.12.2020 na zimnom štadióne v Žiline, Športová 5, Žilina, alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti 

 
5. Cena:  
Cena musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH, výška 
a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.  
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy na 
miesto plnenia. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Je stanovená  vo výške: 4.500,00 EUR bez DPH (slovom štyritisípäťsto eur) 
 
7. Rozdelenie predmetu: NIE 
 
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 
9. Lehota dodania: do 30.12. 2020 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 

• lehota na predkladanie ponúk je do: 10.12.2020 do 10:00 hod. V prípade doručenia 
poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: MsHKM Žilina, 
s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina.   

• Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 
nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť 
ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie 
ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri 
vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

• ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 
označená nápisom „Obstarávanie hokejová výstroj - mládež – neotvárať!“, ako aj 
obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
11.1 Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 
fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto 
zákazky. 
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11.2 Návrh na plnenie kritérií – vyplnená príloha č.1 
 
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:   
Najnižšia celková cena diela v eur bez DPH  
 
 
13. Podmienky financovania:  
Finančné zdroje z rozpočtu spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina 
 
14. Typ zmluvy: 
Objednávka 
 
 
15. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu 
verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  

2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku 
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky 
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.  

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť v prípade ak: 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 

v tejto výzve; 
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 
• nebude predložená ani jedna ponuka. 

5) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní.  

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  
 
 
V Žiline, dňa 07. 12. 2020 
 
 

 
Mgr. Milan Ladiver 
 konateľ 

 
Prílohy: 

1. návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1                            NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

HOKEJOVÁ VÝSTROJ - MLÁDEŽ 
 
1. Základné údaje uchádzača:  
Obchodné meno spoločnosti:  
Adresa sídla spoločnosti:  
Konateľ spoločnosti:   
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:  
Zastúpený:   
Tel:   
E-mail: 
 
 
 
 

Názov predmetu 
obstarávania:    

Celková cena  
  bez DPH: 

s dopravou na miesto plnenia 

 
DPH: 

Celková cena  
  s DPH: 

s dopravou na miesto plnenia 

hokejová výstroj - 
mládež 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: .................................                                              Podpis: ...........................................  
                                                                                                                               (vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                                                                                  oprávnenej osoby uchádzača) 
 


