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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): 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:  
“šéftréner SBA pre mužskú zložku” 
 
4. Druh zákazky:  
Služby 
 
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 uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom - do 
31.8.2023 
 
7. Výsledok verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorej obsahom bude 
rozpis požadovaných služieb v súlade s ponukou úspešného uchádzača v tomto postupe verejného 
obstarávania.   
 
8. Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je zabezpečenie tréningového procesu počas kempov ako 
aj koordinácia mládežníckych reprezentácii a koordinácia klubových trénerov počas doby trvania Zmluvy. 
 
 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 92620000-3 Služby súvisiace so športom,  
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10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 35 000,00,- EUR bez DPH 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
 

1. celková najnižšia cena za dodanie služby zákazky uvedená v eurách s DPH – max. 50 bodov 
2. Bodové hodnotenie komisie mužského basketbalu SBA – max. 50 bodov 

 
Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane ten uchádzač, ktorý  po vyhodnotení 
ponúk dosiahne najvyšší počet bodov dosiahnutý súčtom bodov pridelených jeho ponuke pri hodnotení 
kritéria č.1. a kritéria č.2. Maximálny počet bodov pri hodnotení kritéria č.1 a č.2. bude pridelený 
uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR s DPH. Ostatné ponuky budú hodnotené jednotlivo desať 
bodovým odstupom podľa ponúknutého kritéria zostupne. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
dátum a čas: 30.9.2021 12:00  
 
13. Miesto na predloženie ponúk:  
Uchádzač predloží ponuku osobne alebo ju zašle mailom alebo 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 – šéftréner SBA pre mužskú zložku” 
 
 
 
14. Obsah ponuky  
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.  
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Uchádzač (názov a sídlo):  
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRII 
 

Predmet zákazky : “ šéftréner SBA pre mužskú zložku” 

 
 
 

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.  
 
Návrh na plnenie kritéria č. 1  
Kritérium:  
Najnižšia konečná zmluvná cena za predmet 
zákazky v EUR s DPH.  
(váha kritéria č.1: 50 bodov) 
 

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

Kritérium:  
Odporúčanie Komisie mužského basketbalu 
EUR s DPH.  
(váha kritéria č.1: 50 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 

Cieľom je vybrať, šéftrénera SBA pre mužskú zložku.  
 

Všeobecné požiadavky 

1. Hlavný tréner mužskej basketbalovej reprezentácie 
 
- Podmienky účasti  

o Najvyššia trénerská licencia podľa Trénerského poriadku SBA 
o Trénerská prax aspoň 5 sezón ako hlavný tréner družstva mužov v najvyššej 

basketbalovej súťaži  
o Trénerská prax so skúsenosťou s medzinárodným basketbalom na reprezentačnej 

alebo klubovej úrovni aspoň 5 sezón ako hlavný tréner alebo ako asistent trénera 
- Náplň práce 

o Zabezpečenie tréningového procesu počas kempov mládežníckych reprezentantov  
o Pravidelná komunikácia s klubovými a reprezentačnými trénermi 
o Prednášková činnosť  
o  Metodické usmerňovanie trénerov 

 

Príloha č 3 – čestné vyhlásenie 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

UCHÁDZAČ :   

Predmet zákazky : “hlavný tréner RDM, šéftréner SBA pre mužskú zložku” 
 
 

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: “šéftréner SBA pre mužskú zložku” 
 
 

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:  

 


