
Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 
 

1 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obchodné meno: Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 
Sídlo: Tajovského  3767/40, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD., prezident 
IČO: 14223970 
DIČ: 2021075441 
v mene ktorého koná- koordinátor projektu: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. 
jaroslav.kompan@umb.sk 0915944111 
webové sídlo: www.sportklub.umb.sk, www.horoklub.sk  

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
http://www.horoklub.sk/?oznam-o-vyzve-na-predkladanie-ponuk,237    
 
3. Názov predmetu zákazky: 
Nákup športovej výbavy a materiálu – zákazka s nízkou hodnotou 
 
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
 
Detské horolezecké prilby pre tréning športového lezenia:  
 
Detská horolezecká prilba minimálne 5 ks. pre deti od 3 do 8 rokov s certifikáciou na lezenie 
Príklad produktu Petzl Picchu alebo „alebo ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- veľkosť vnútorného obvodu 48 -54 cm 
- certifikácia CE EN 12492 a UIAA (lezenie) 
 
Lezecké štruktúry pre tréning športového lezenia:  
 
Lezecká štruktúra min. 3 ks Štruktúry určené na športové lezenie (typ úchopu oblina) 
Príklad produktu Flathold Elliot Master V03. alebo „alebo ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- materiál Laminát 
- veľkosť M a väčšie 
 
 
Rôzne lezecké štruktúry min. 5 ks - Štruktúry určené na športové lezenie (typ úchopu oblina) 
Príklad produktu Xcult CCV Shevitsa 3, Flathold Superstar V02.01; Xcult CCV Gega 2 . alebo 
„alebo ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- materiál Laminát 
- veľkosť XL a väčšie 
 
Lezecká štruktúra min. 1 ks - Štruktúry určené na športové lezenie (typ úchopu oblina) 
Príklad produktu Xcult CCV Hurka 3 alebo „alebo ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- materiál Laminát 
- veľkosť L a väčšie 
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Lezecká štruktúra alebo chyty min. 5 ks - Štruktúry a chyty sú určené na športové lezenie (typ 
úchopu lišta, oblina, ) 
Príklad produktu: AIX Element 1 Turtle PU, ArtLine Fatline Boulder 3 PU, ArtLine Fatline 
Monster 9 PU; AIX FatBoy Bud PU;  alebo „alebo ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- materiál Polyuretan 
- veľkosť XXXL a väčšie 
 
Lezecká štruktúra alebo chyty min. 2 ks - Štruktúry a chyty sú určené na športové lezenie (typ 
úchopu lišta, oblina,) Príklad produktu: AIX Cant Xtr 2 PU; AIX Spume One  alebo „alebo 
ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- materiál Polyuretan, Polyesterová zmes 
- veľkosť XXL a väčšie 
 
Posilňovacie lišty (sady) určené pre tréning športového lezenia: 
  
3 rôzne sady (minimálne po 5 ks/sada ) drevených tréningových líšt pre tréning – Príklad 
produktu:  AIX CampusWood1,2,3 alebo „alebo ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- materiál drevo 
- Velikost: min. 22mm x 400mm x 40mm 
 
 
Sety lezeckých chytov pre tréning športového lezenia: 
 
1 zostava minimálne 50 chytov a stupov pre tréning na Moonboarde 
Príklad produktu - Moon Original School holds set alebo „alebo ekvivalentný produkt“ 
Požadované technické parametre:  
- materiál polyuretan 
- priemer diery na skrutku M10 
 
2 rôzne zostavy (sety) minimálne po 20 pozitívne orientovaných chytov (typ úchopu mádlo). 
Chyty vhodné pre začínajúcich lezcov, prípadne určené pre lezenie vo veľkých previsoch 
Príklad produktu: ArtLine Jugs Fresh line alebo „alebo ekvivalentný produkt“  
Požadované technické parametre:  
- počet chytov: min. 20 ks/set, veľkosti M a väčších 
- priemer diery na skrutku M10 
- materiál: polyesterová zmes, polyuretan 
 
1 zostava (set) minimálne 40 pozitívne orientovaných chytov (typ úchopu mádlo). Chyty 
vhodné pre začínajúcich a stredne pokročilých lezcov 
Príklad produktu:  ArtLine First Pack Start 40 alebo „alebo ekvivalentný produkt“  
Požadované technické parametre:  
- počet chytov: min. 40 ks/set, veľkosti M min.25 ks 
- priemer diery na skrutku M10 
- materiál: polyesterová zmes, polyuretan 
 
2 zostavy (sety) minimálne po 5 pozitívne orientovaných chytov (typ úchopu mádlo, hodiny). 
Chyty vhodné pre začínajúcich lezcov, prípadne určené pre lezenie vo veľkých previsoch 
Príklad produktu: AIX Guts Bridges alebo „alebo ekvivalentný produkt“  
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Požadované technické parametre:  
- počet chytov: min. 5 ks/set, min. veľkosti L a väčšie 
- priemer diery na skrutku M10 
- materiál: polyesterová zmes, polyuretan 
 
 
1 zostava (set) minimálne 10 pozitívne orientovaných chytov (typ úchopu lišty). Chyty vhodné 
pokročilých lezcov. 
Príklad produktu: AIX Jibs 4 alebo „alebo ekvivalentný produkt“  
Požadované technické parametre:  
- počet chytov: min. 10 ks/set, min.veľkosti XS  
- materiál: polyesterová zmes,  
 
3 zostavy (sety) minimálne 8 pozitívne orientovaných chytov (typ úchopu lišty). Chyty vhodné 
pokročilých lezcov. 
Príklad produktu: AIX Spume Medium Jugs; AIX Spume Small Jugs 2 
alebo „alebo ekvivalentný produkt“  
Požadované technické parametre:  
- počet chytov: min. 8 ks/set, min.veľkosti 4xM, 4xL  
- materiál: polyesterová zmes,  
 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
2630 Eur  
V cene musí byť zahrnutá aj dovoz materiálu objednávateľovi 
 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH. Cena je 
vrátane dopravy a všetkých služieb. Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia ponuky 
obstarávateľovi. Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz. 
 
7. Dĺžka trvania zákazky: 
Dodanie predmetu zákazky do 30 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky e-mailom na 
e-mailovú adresu uvedenú v cenovej ponuke uchádzača. 
 
8. Podmienky účasti: 
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s §32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre 
požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, 
alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní 
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez 
ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 
9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Predmet zákazky musí vyhovovať hlavne kvalitou a cenou predpokladanej hodnote zákazky. 
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky; vyžaduje predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace 
s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady 
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uchádzača). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku. 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 
20.02.2020 14:00 
Návrh na plnenie kritérií a cenovú ponuku uchádzač doručí na e-mailovú adresu 
jaroslav.kompan@umb.sk, alebo poštou na adresu: Športový klub Univerzita Mateja Bela 
Banská Bystrica, Tajovského  40, 974 01 Banská Bystrica. Cenová ponuka musí byť doručená 
v zalepenej obálke s označením: Neotvárať – Nákup športovej výbavy. 
 
 
11. Termín otvárania ponúk: 
21.02.2020  
 
 
12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
- Návrh na plnenie kritérií – špecifikácia produktov pri ekvivalentných produktoch 
- cenová ponuka tovaru 
 
13. Iné:  
Víťazný uchádzač na základe objednávky predloží spolu s dodaným tovarom každý účtovný 
doklad minimálne v 2 originálnych vyhotoveniach (faktúra, dodací list, preberací protokol, 
prípadne iný dokument potrebný pre vyúčtovanie finančnej podpory) 
 Zákazka je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR – program „Podpora rozvoja 
športu na rok 2019.“ 
 
Vyhlásenie výzvy v Banskej Bystrici dňa: 28.01.2020 
 

 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. 


