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Výzva 
na predkladanie  ponúk 

 
1. 
Zákazka zadávaná postupom verejného obstarávania podľa § 8 ods. 1, písm. c) bod 1. s použitím § 117 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.  
 
1. Verejný obstarávateľ/ osoba podľa § 8 ZoVO : Slovenská basketbalová asociácia  
Poštová adresa: Trnavská cesta 37 
Mesto: Bratislava  
PSČ: 831 04  
IČO: 17315166  
Kontaktná osoba: Andrej Kuffa  
Tel. č.: +421 904 805 934  
E-mail: kuffa@slovakbasket.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.slovakbasket.sk/  
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZoVO: 
Osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO. 
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/ osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO:  
“LED perimeter” 
 
4. Druh zákazky:  
Tovar 
 
5. Miesto dodania predmetu  zákazky:  
Slovenská basketbalová asociácia, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  
 
6. Lehota dodania predmetu zákazky :  
Lehota dodania predmetu zákazky plynie odo dňa doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi - do 
22.11.2020 
 
7. Výsledok verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude vytvorenie kúpnej zmluvy na dodanie LED panelov s úspešným 
uchádzačom v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať 
žiadnu ponuku v rámci verejného obstarávania alebo zrušiť verejné obstarávanie pokiaľ sa zmenili 
okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 
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8. Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je dodanie LED panelov s rozmermi a v celkovej dĺžke  podľa 
technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tohto postupu verejného obstarávania, zaškolenie 
obsluhujúceho personálu, montáž, servis a technická podpora. 
 

9. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35261000-1 Informačné panely 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 70 000,00 EUR (58 333,33 EUR bez DPH)  
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
1. celková najnižšia cena za dodanie tovaru zákazky uvedená v eurách bez DPH – max.  bodov 
 
Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane ten uchádzač, ktorý  po vyhodnotení 
ponúk dosiahne najvyšší počet bodov pridelených jeho ponuke pri hodnotení kritéria č.1. Maximálny 
počet bodov pri hodnotení kritéria č.1 bude pridelený uchádzačovi, ktorý ponúkne celkovú najnižšiu cenu 
za dodanie tovaru zákazky  v EUR s DPH. Ostatné ponuky budú hodnotené jednotlivo  bodovým odstupom 
podľa ponúknutého kritéria zostupne. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
dátum a čas: 9.11.2020 12:00 hod 
 
13. Miesto na predloženie ponúk:  
Uchádzač predloží ponuku osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného 
obstarávateľa/osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 a v termíne na predloženie ponuky. 
Uchádzač ponuku predloží v uzatvorenej/zalepenej obálke s označením názvu a sídla uchádzača, 
označením názvu a sídla osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 tejto výzvy a označením 
súťaže “ Neotvárať – súťaž – LED perimeter ” 
 
 
14. Obsah ponuky a podmienky účasti 
Uchádzač v ponuke predloží :  

1. Vyplnený cenový návrh podľa Prílohy č.2 Špecifikácia ceny 
2. Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy 
3. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm.e) ZoVO – o oprávnení dodávať služby, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky (výpis z OR, živnostenské oprávnenie a pod.) 
4. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom/osobou podľa § 8 ods. 1 ZoVO na 

hodnotenie ponúk.  
  



 
Slovenská basketbalová asociácia 

Trnavská cesta 37, 831 04  Bratislava, tel: 02/4911 45 45 
www.slovakbasket.sk 

e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 
 

Uchádzač (názov a sídlo):  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
Predmet zákazky : “LED perimeter” 
 
 

 
 

Cenová ponuka musí obsahovať celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. V prípade, že 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.  
 
 
Kritérium č. 1:  
celková najnižšia cena za dodanie tovaru 
zákazky  
(váha kritéria č.1: 100 bodov) 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA:  
Cena bez DPH: ................................. EUR  
DPH: ................................................... EUR  
Cena s DPH: …...................................EUR  
 

 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 
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Príloha č.1  

1. Opis predmetu zákazky a všeobecné požiadavky 
• dodanie LED panelov,  
• zaškolenie personálu obsluhujúceho LED panely, 
• technická podpora, 
• záručný a pozáručný servis 

Technické parametre: 

LED perimeter rok výroby:   2019 - 2020  

LED perimeter rozstup bodov:   4,8mm – 3,9mm 

LED perimeter technológia:   SMD 3 v 1 

LED perimeter typ:    indoor 

LED perimeter rozmer modulu:   0,5m – 1,0m x 1,0m 

LED perimeter rozmer:    44,0m – 45,0m x 0,8m – 1,0m 

LED perimeter množstvo:   44ks – 180ks 

LED perimeter rozlíšenie modul:  160px x 128px – 104px x 208px  

LED perimeter rozlíšenie:   7040px x 128px – 9630px x 208px 

LED perimeter parameter technológie-životnosť zobrazovacieho bodu(pokles na 50% jasu):  

80 000 – 100 000 hodín 

LED perimeter parameter technológie-jas po kalibrácií:  

3 200 cd/m2 – 9 300 cd/m2 

LED perimeter parameter technológie-teplota farieb:  

3 200K – 9 300K 

LED perimeter parameter technológie-horizontálny pozorovací uhol:  

140 stupňov – 160 stupňov 

LED perimeter parameter technológie-vertikálny pozorovací uhol:   
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140 stupňov – 160 stupňov 

LED perimeter parameter technológie-kontrast:    

3 500:1 – 5 000:1 

LED perimeter pozorovacia vzdialenosť: 4m – 5m 

LED perimeter parameter technológie-škála šedej:  16bit 

LED perimeter parameter technológie-počet farieb:  min 280 trillion 

LED perimeter parameter technológie-snímková frekvencia: min 60Hz  

LED perimeter parameter technológie-obnovovacia frekvencia: 1 920Hz 

LED perimeter parameter technológie-pracovná vlhkosť: 10% - 95% 

 

 

 
 
 
Príloha č.2 – špecifikácia ceny (vložiť excel tabuľku) 

Príloha č 3 – čestné vyhlásenie 
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Príloha č.2 – špecifikácia ceny  

 
 

Predmet zákazky : “LED perimeter” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 
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Príloha č. 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

UCHÁDZAČ :   

Predmet zákazky : “LED perimeter” 
 
 

č e s t n e   v y h l a s u j e, 

že podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) v nadväznosti na § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   s p ĺ ň a     
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: “LED perimeter” 
 
 

1. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – podľa požiadaviek 
verejného obstarávateľa, ktoré preukazuje – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e); 

2. nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 2 písm. f) . 

 

 

 

V Bratislave, dňa ………… 

 

Podpis uchádzača:  
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