
Výzva na predkladanie ponúk  
spracovaná v zmysle § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

1. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:   

 

Verejný obstarávateľ:             Centrum voľného času                

Sídlo:                                      Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

V jeho mene konajúci:           PhDr. Eva Dobšovič Mjartan, riaditeľka      

IČO:                                        37810961 

Bankové spojenie:                  Prima banka Slovensko, a.s.      

Kontaktná osoba:                    PhDr. Eva Dobšovič Mjartan 

E-mail; /tel. číslo:                   041/562 11 78, cvczilina@cvczilina.sk 

    

2. 

Predmet zákazky: Zabezpečenie rozhodcovskej činnosti a  odbornej administratívy pri 

súťažiach organizovaných obstarávateľom 

Predmetom tejto zákazky je záväzok vykonávateľa zabezpečiť rozhodcovskú činnosť a 

metodicko-odborné činnosti nevyhnutné k riadnej realizácii pravidelných činností (športových 

súťaží) verejného obstarávateľa. Dodávateľ je povinný na všetky súťaže podľa požiadaviek 

objednávateľa zabezpečiť rozhodcov odborne spôsobilých v súlade s pravidlami príslušného 

športu a tiež zabezpečiť kompletnú odbornú administratívnu agendu súvisiacu s realizáciou 

danej súťaže (príprava a spracovanie zápisov o stretnutí, vedenie administratívnej agendy, 

spracovanie výsledkov a štatistík apod.). Ročne ide o cca 140 zápasov súťaží dospelých, 300 

zápasov školských súťaží vo futsale, tento počet treba v predloženej ponuke považovať za 

minimálny. 

  

Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ zaplatí vykonávateľovi za 

poskytnuté služby podľa tejto zákazky odplatu do výšky 3000,-EUR s DPH na obdobie 

školského roka 2018/2019.  

3. Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe uzavretej zmluvy o spolupráci  

4. Miesto dodania zákazky: ŠH pri CVČ Kuzmányho Žilina 

5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa, 

6. 

Forma predkladania ponúk: osobne v kancelárii riaditeľa CVČ, v termíne 26.10.2018 do 

13:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Súčasťou predkladania ponuky bude 

informatívny rozhovor o spôsobe praktickej realizácie zákazky. 

Obsah ponuky : cena za 1 súťažné stretnutie, cena spolu. Uchádzač uvedie, či je resp. nie je 

platca DPH.   

7. 

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných príjmov 

CVČ . Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná do 15 dní odo 

dňa doručenia faktúry za predchádzajúci mesiac. 

8. 

Podmienky účasti uchádzačov: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto 

spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

9. 

Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie predmetu zákazky  

 

15.10.2018 

 

 

        PhDr. Eva Dobšovič Mjartan 

                                                                                                         riaditeľka 

       

 


