
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Klub biatlonu Magnezit Revúca 

Reussova 711, 050 01 Revúca 

IČO: 51007096 

štatutárny zástupca: Jozef Molent, predseda 

tel.: 0918 590 232 

Webové sídlo (internetová adresa): http://biatlonrevuca.sk 

 

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

na internetovej adrese (URL): http://biatlonrevuca.sk 

 

Názov predmetu zákazky:  

Podpora rozvoja biatlonu - ďalekohľad 

 

Hlavný kód CPV:   

37400000-2 Športový tovar a výbava 

 

Druh zákazky:  

Tovary, zákazka s nízkou hodnotou 

 

Stručný opis:  

Monokulár určený na tréningovú aj súťažnú aktivitu pretekárov. Slúži trénerovi a vďaka 

nemu koriguje strelecké chyby pretekárov, učí ich správne zamierovať zbraň, resp. nastavovať 

mieridlá. Špecifikácia: Monokulár vhodný pre biatlon s týmito vlastnosťami: 

- priemer objektívu 100mm 

- zoom minimálne 22x a maximálne 75x 

- hmotnosť (bez púzdra) maximálne 2500g 

- minimálny uhol otáčania: 220 stupňov, 

- vodotesné telo 

- ochrana proti zaroseniu objektívu 

- ochrana proti rušivým svetelným efektom 

- možnosť pripojenia na statív s DIN závitom 

- ochranné púzdro tvorí súčasť balenia. 



Predpokladaná hodnota zákazky: 338,17 eur bez DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR s 

DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú  zmluvnú cenu a na skutočnosť, že nie sú 

platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa v ponuke.  

 

Dĺžka trvania zákazky:  Do 14 dní od objednania 

 

Podmienky účasti:  

- predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar,  napr. výpis z Obchodného registra SR, 

Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra dodávateľa 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2018 14:00 

Ponuky uchádzačov musia byť doručené poštou, alebo osobne na horeuvedenú adresu sídla 

verejného obstarávateľa v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ s heslom „Podpora 

rozvoja biatlonu - ďalekohľad“  

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

Obsah ponuky: 

- cenová ponuka v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy 

- doklad o oprávnení dodávať tovar 

 

Termín otvárania ponúk: 16.08.2018 14:00 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2018 

 

V Revúcej, dňa 18.07.2018         

            

        Jozef Molent  

        predseda 

 

 

 

 



príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky: 

 

Predmet zákazky: Podpora rozvoja biatlonu - ďalekohľad 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Typ výdavku jednotka 
cena za 

jednotku  
v eur s DPH 

počet 

jednotiek 

výdavky 

spolu 
v eur s DPH 

Monokulár určený na tréningovú aj súťažnú aktivitu 

pretekárov. Slúži trénerovi a vďaka nemu koriguje 

strelecké chyby pretekárov, učí ich správne 

zamierovať zbraň, resp. nastavovať mieridlá. 

Špecifikácia: Monokulár vhodný pre biatlon s týmito 

vlastnosťami: 

- priemer objektívu 100mm 

- zoom minimálne 22x a maximálne 75x 

- hmotnosť (bez púzdra) maximálne 2500g 

- minimálny uhol otáčania: 220 stupňov, 

- vodotesné telo 

- ochrana proti zaroseniu objektívu 

- ochrana proti rušivým svetelným efektom 

- možnosť pripojenia na statív s DIN závitom 

- ochranné púzdro tvorí súčasť balenia. 
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Identifikačné údaje uchádzača:  

 

 

 

Kontaktná osoba: 

Tel.: 

e-mail: 

 

Podpis: 


