
SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA 

 

SLOVAK GOLF ASSOCIATION 
Kukučínova 26 Kukucinova 26 

         831 02 Bratislava 831 02 Bratislava 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

 v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o 

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

predpisov (ďalej aj „ZVO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov:   Slovenská Golfová Asociácia 

Adresa:   

Webové sídlo:   

IČO:    
Kontaktná osoba: ................................................................ 

Email:   ................................................................ 

Tel. číslo:  ................................................................ 

 
2. Názov predmetu zákazky. 

.......................................... 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na ............................... EUR bez DPH. 

 

4. Opis predmetu zákazky. 

Predmetom zákazky je ...................................... 

Miesto dodania služieb: ........................................... 

Doba trvania zmluvy/doba realizácie: ............................................. 

 
5. Podmienky účasti. 
Predloženie dokladu týkajúceho sa osobného postavenia podľa:  

- § 32 ods. 1, písm. e) ZVO – doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet 

zákazky – naskenovaná kópia alebo odkaz webový register – obchodný alebo 

živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania 

uchádzača, 

- § 32 ods. 1, písm. f) ZVO – čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

6. Cena. 

Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača a bude vyjadrená 

v EUR. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH 

upozorní na to vo svojej ponuke. 
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7. Podmienky financovania. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa/EÚ 

fondov/iných dotácií. 

Dodávateľovi sa neposkytuje preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa 

jej doručenia. 

 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena/najlepší pomer ceny a kvality/náklady 

použitím prístupu nákladovej efektívnosti. 

 

09. Lehota a spôsob predkladania ponúk. 

Lehota predkladania ponúk uplynie dňa ................................... o ..................... hod. 

Predkladanie ponúk: prostredníctvom elektronickej pošty či inej doručovateľskej služby na e-

mailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenú v bode 1. tejto výzvy.  

 

10. Obsah ponuky. 

Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej/písomnej podobe a musí obsahovať nasledovné 

doklady a dokumenty: 

- návrh uchádzača na plnenie kritéria v požadovanej štruktúre podľa bodu 6. a 9. tejto 

výzvy na predkladanie ponúk, 

- doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa 

bodu 5. tejto výzvy na predkladanie ponúk 

 

11. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky. 

Štátny jazyk, slovenský jazyk, český jazyk. 

 

13. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. 

90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 

14. Prílohy. 

- príloha č. 1 – návrh zmluvy 

- príloha č. 2 – výkaz výmer/rozpočet 

 

V Bratislave dňa 9.12.2020 

 

 

 

 

........................................................ 

meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá 

vykonala prieskum trhu 


