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5. Opis predmetu zákazky 
 

5.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky športového brokového streliva pre 
výkonnostných a vrcholových športovcov Športového klubu polície Trnava. 

 
5.2  Špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Druh tovaru značka / typ  Cena za jednotku bez 
DPH  

Cena za jednotku 
s DPH  

Športové brokové 
strelivo 

  

Clever Mirage T4 Pro Extra 
alebo RC 4, prípadne podobný 
ekvivalent – TRAP (2,4mm) – 
24g, kal. 12/70, kovanie typ 4 

  

  pozn. jednotka predstavuje 1ks náboja 
  

6. Lehota a miesto dodania tovaru  
 
     Celý rozsah zákazky v zmysle vystavených objednávok (do vyčerpania predpokladanej 

hodnoty zákazky) do termínu 31.12.2014 na adresu Športový klub polície Trnava,      
Kollárova 31, 917 02  Trnava. 

 
7. Splnenie podmienok účasti 
 

7.1 Uchádzačovi sa umožňuje predložiť len jednu cenovú ponuku na predmet zákazky, 
ktorý je špecifikovaný v bode 5.2 tejto Výzvy a údaje o cene následne doplní do 
prílohy č. 1 – „Plnenie kritérií“. 

7.2 Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť originál alebo úradne overenú kópiu 
dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle bodu 5 predmetnej 
výzvy. 

 
8. Cena a spôsob určenia ceny: 
 

8.1 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 
zákazky. 

8.2 Cenu žiadame stanoviť v súlade s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky 
v zmysle bodu 5.2  tejto výzvy a v štruktúre podľa formulára k cenovej ponuke, ktorý 
tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

8.3 Uchádzač je povinný vyplniť všetky položky vo formulári k cenovej ponuke. 
8.4 Vyhodnotené budú len tie cenové ponuky, v ktorých budú vyplnené všetky 

požadované údaje, nachádzajúce sa v spomínanom formulári k cenovej ponuke.  
8.5 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

 
9. Možnosť predloženia variantných riešení 
 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia ponúk. 



 
10.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
  
       Poštou alebo osobne do podateľne na adresu:    
 
 Športový klub polície Trnava 
 Kollárova 31 
 917 02  Trnava  
 
       Ponuky sa predkladajú v uzatvorenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 

alebo miesta podnikania. 
 
       Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ 
       Heslo súťaže: „Nákup športového brokového streliva“ 
 
       Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 24.10.2014 do 13,00 hod. do 

podateľne na adrese Kollárova 31, Trnava.  

 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
       
      Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky. 

  
12. Vyhradenie práva 
 
       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
 

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka 
úspešnému uchádzačovi, 

2. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 
verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša 
uchádzač, 

 
 
 
V Trnave 03.10.2014                                                                              Mgr. Martin Kupkovič 
 
                                                                                                                 prezident ŠKP Trnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1: Formulár k cenovej ponuke  
 
Názov:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Kontaktná osoba:  
Telefón:  
Fax:  
E-mail:  

     
Druh tovaru značka / typ  Cena za jednotku 

bez DPH 
Cena za jednotku 

s DPH 

Športové brokové 
strelivo 

Clever Mirage T4 Pro Extra alebo 
RC 4, prípadne podobný ekvivalent 
– TRAP (2,4mm) – 24g, kal. 12/70, 
kovanie typ 4 

  

pozn. jednotka predstavuje 1ks náboja 
 
 
 
 
 
                                                                                                          .................................................. 

                                                                                                        podpis oprávnenej osoby   
                                                                                                            jednať za uchádzača 
                                                                                                              alebo v jeho mene 

 


