
Žilinský klub vodákov – Žilina, Minčolská 2, Žilina 010 08 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 

Obchodné meno: Žilinský klub vodákov - Žilina 

Sídlo:   Minčolská 2, 010 08 Žilina 

Štatutárny zástupca: Ing. Alexander Simon, Ing.Renáta Daníková 

IČO:   36 141 704 

DIČ:   2021388963 

Mobil:   0905 974 085 

e-mail:   alexander.simon33@gmail.com, renata.danikova@gmail.com 

webové sídlo:   www.zkv.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL): www.zkv.sk 
 

Predmet zákazky je dostatočne špecifikovaný v bode 4) predkladanej výzvy. 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
 

Nákup slalomových lodí K1 a nožných posuvných ALU opierok. 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
 

Zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup športových lodí K1 a nožných 

posuvných ALU opierok pre tréningové a pretekárske účely detí a mládeže - vodný slalom. 

 
Technické parametre: 

 

  

➢ slalomová loď K1 pre vekovú kategóriu 8-14 rokov  -  4ks 

➢ nosnosť do 50 kg – váha kajakára 

➢ váha lode 8,5 – 9,5 kg 

➢ rozmery v súlade s pravidlami ICF 

➢ minimálna materiálová kvalita: paluba – kombinácia karbon – aramidovej a sklenej 

tkaniny v pomere 20:80,  

 

 

➢ nožná posuvná ALU opierka do kajaku   - 2 ks 

 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky  bez DPH: 
     

       2500,00 € bez DPH (slovom: dvetisícpäťsto EUR bez DPH) 
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6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka ( najnižšia cena ). 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
   

  Do 15.12. 2019. 

 
8. Podmienky účasti na výberovom konaní: 
 

Splnenie podmienok účasti na výberovom konaní uchádzač preukáže predložením dokladu v 

súlade s § 32 ods.1 písm.e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, tj. oprávnenie na 

podnikanie pre požadovaný predmet zákazky - kópia výpisu z obchodného registra, 

živnostenského registra, alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky : 
 

Úspešný uchádzač bude povinný dodať požadovaný tovar uvedený v bode 4 tejto výzvy do 40 

kalendárnych dní od uzavretia zmluvy/objednávky. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
 

       Od 7.10.2019  -  24.10.2019      

 

11. Spôsob predkladania ponúk: 
 
- mailom na adresu:  renata.danikova@gmail.com 

 

12. Termín otvárania ponúk: 
 

        25.10.2019  o  9:00 hod  v lodenici ŽKV Žilina. 

 

 

 

 

V Žiline 07.10.2019                                                         

 

                                                                                                        Ing. Alexander Simon 

                                        Žilinský klub vodákov  - Žilina - predseda     

 

 

                  Ing.Renáta Daníková 

                             Žilinský klub vodákov  - Žilina - podpredseda     

                                                   

 


