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Výzva na predkladanie ponúk 
podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Národné športové centrum   

IČO: 30853923 

Sídlo: Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava 

Kontaktná osoba: Peter Seriš 

Telefón: 00421 2 322 236 61 

E-mail: seris@sportcenter.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:  Testovania pre hokejový reprezentačný výber U-18 

3. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o špecifické testovania pre hokejový reprezentačný 

výber do 18 rokov, ktoré obsahujú testy a analýzy nachádzajúce sa v tabuľke. Tím má 22 

hráčov. 

Predmet Počet hráčov 

Interpretácia krvných výsledkov z hľadiska športového 

výkonu 

celý tím (22 hráčov) 

Fyzio test & interpretácia & odporučené cviky celý tím (22 hráčov) 

Antropometria reports celý tím (22 hráčov) 

Sport Testing Dryland Reports & Interpretácia celý tím (22 hráčov) 

Sport Testing Ice & Reports & Interpretácia celý tím (22 hráčov) 

Mentálna analýza & základná interpretácia výsledkov celý tím (22 hráčov) 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   10.000,- Eur vrátane DPH 

5. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

6. Mena: EUR 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť predloženia variantných riešení:  

Nie  

8. Výsledkom výzvy/prieskumu bude: objednávka 

9. Trvanie dohody alebo lehota dodávky:  termín testovania musí prebehnúť do 14 dní od 

dátumu objednávky. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:   

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu NŠC. 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 30.10.2015 do 12.00 hod na e-mailovú adresu 

seris@sportcenter.sk  alebo v písomnej forme na adresu Národného športového centra. 

12. Vyhodnotenie ponúk: 30.10.2015 o 14.00 hod 

Miesto vyhodnotenia ponúk: Národné športové centrum – kancelária riaditeľa     

sídlo: Trnavská 39, 831 04  Bratislava 
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13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  požadovaná špecifikácia a najnižšia cena s DPH. 

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

  nebude predložená ani jedna ponuka, 

  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze 

obstarávania.  

 

            

V Bratislave dňa 26.10.2015 

         

                                                                                    Mgr. Boris Čavajda, v.r. 

                                                                                       riaditeľ Národného športového centra 
                                                                                                                                                                                                


