
MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

Príloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

Poznámka: Uchádzač musí návrh na kritéria vyplniť zrozumiteľné v slovenskom jazyku, bez škrtania, 
prepisovania, prelepovania. 

 

Príloha č. 2 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA  
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky: 

 
1. Verejný obstarávateľ :  MFK Revúca, Priemyselná 306/9 Revúca, IČO: 42013208 
 
2. Identifikačné údaje uchádzača:  

 
Obchodné meno, resp. názov uchádzača: ..................……………………………............. 

Adresa, resp. sídlo uchádzača:.................................................…………………………… 

                                                    ................................................................................. 

Zastúpenie: ..............................................................................…………………………… 

IČO: .................……………………………......................................................................... 

DIČ: ................…………………………….......................................................................... 

IČ DPH: ................……………………………..................................................................... 

Kontaktná osoba: ..................…………………………….................................................. 

Kontakt: .................…………………………….................................................................. 

E-mail: .................……………………………..................................................................... 

 
3. Predmet zákazky :  

Časť 1 - Tréningová figurína 5ks - Flexibilná figurína z mäkkej gumy a hrotmi. 
 

4. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH 
 

  Návrh uchádzača za predmet zákazky Časť 1: ......................celková cena spolu v € s DPH 
 
 
 
 
 
 
V ............................................ dňa ........................................ 

 
 
 

......................................................................... 
                                                                                         pečiatka a podpis  

štatutárneho zástupcu uchádzača 



MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

Poznámka: Uchádzač musí návrh na kritéria vyplniť zrozumiteľné v slovenskom jazyku, bez škrtania, 
prepisovania, prelepovania. 

 

Príloha č. 2 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA  
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky: 

 
1. Verejný obstarávateľ :  MFK Revúca, Priemyselná 306/9 Revúca, IČO: 42013208 
 
2. Identifikačné údaje uchádzača:  

 
Obchodné meno, resp. názov uchádzača: ..................……………………………............. 

Adresa, resp. sídlo uchádzača:.................................................…………………………… 

                                                    ................................................................................. 

Zastúpenie: ..............................................................................…………………………… 

IČO: .................……………………………......................................................................... 

DIČ: ................…………………………….......................................................................... 

IČ DPH: ................……………………………..................................................................... 

Kontaktná osoba: ..................…………………………….................................................. 

Kontakt: .................…………………………….................................................................. 

E-mail: .................……………………………..................................................................... 

 
3. Predmet zákazky :  

Časť 2 - Futbalová bránka prenosná, rozmer 4 x 2 m bez siete, 2 ks –  sada  
bránka je vyrobená z odľahčenej ocele hrúbky 80 mm súčasťou bránky sú držiaky na 
uchytenie siete 

- Sieť na futbalovú bránku, rozmer 4 x 2 m, 2 ks – sada 
Hrúbka lanka je minimálne 3,5 mm, lanko je vyrobené z polyetylénu. 

 
4. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH 

 
  Návrh uchádzača za predmet zákazky Časť 2: ...................... celková cena spolu v € s DPH 
 
 
V ............................................ dňa ........................................ 
 

 
 

......................................................................... 
                                                                                         pečiatka a podpis  

štatutárneho zástupcu uchádzača 



MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

Poznámka: Uchádzač musí návrh na kritéria vyplniť zrozumiteľné v slovenskom jazyku, bez škrtania, 
prepisovania, prelepovania. 

 

Príloha č. 2 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA  
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky: 

 
1. Verejný obstarávateľ:  MFK Revúca, Priemyselná 306/9 Revúca, IČO: 42013208 
 
2. Identifikačné údaje uchádzača: 

 
Obchodné meno, resp. názov uchádzača: ..........................……………………………...... 

Adresa, resp. sídlo uchádzača: .................................................…………………………… 

                                                      ................................................................................. 

Zastúpenie: ..............................................................................…………………………….. 

IČO: .................…………………………….......................................................................... 

DIČ: ................……………………………............................................................................ 

IČ DPH: ................……………………………....................................................................... 

Kontaktná osoba: ..................…………………………….................................................... 

Kontakt: .................…………………………….................................................................... 

E-mail: .................……………………………....................................................................... 

3. Predmet zákazky :  
Časť 3 - Futbalová bránka prenosná 7,32 x 2,44 m, hliníková konštrukcia – bez siete, 2 ks. 
Rám je vyrobený zo špeciálneho hliníkového oválneho profilu 120x100mm, je vybavený 
plastovými sieťovými háčikmi. Štandardná biela prášková farba. Bránka má zvárané 
rohy.  

- Sieť na futbalovú bránku 7,32 x 2,44 m, 2 ks  
Hrúbka lana : 4 mm, lanko je vyrobené z polyetylénu. 

 
4. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH 

 
  Návrh uchádzača za predmet zákazky Časť 3: ...................... celková cena spolu v € s DPH 
 
 
V ............................................ dňa ........................................ 
 

 
 

......................................................................... 
                                                                                         pečiatka a podpis  

štatutárneho zástupcu uchádzača 



MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

Poznámka: Uchádzač musí návrh na kritéria vyplniť zrozumiteľné v slovenskom jazyku, bez škrtania, 
prepisovania, prelepovania. 

 

Príloha č. 2 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA  
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky: 

 
1. Verejný obstarávateľ :  MFK Revúca, Priemyselná 306/9 Revúca, IČO: 42013208 
 
2. Identifikačné údaje uchádzača:  

 
Obchodné meno, resp. názov uchádzača: ..................……………………………............. 

Adresa, resp. sídlo uchádzača:.................................................…………………………… 

                                                    ................................................................................. 

Zastúpenie: ..............................................................................…………………………… 

IČO: .................……………………………......................................................................... 

DIČ: ................…………………………….......................................................................... 

IČ DPH: ................……………………………..................................................................... 

Kontaktná osoba: ..................…………………………….................................................. 

Kontakt: .................…………………………….................................................................. 

E-mail: .................……………………………..................................................................... 

3. Predmet zákazky:  
Časť 4 - Transportné kolieska s podvozkom 2 ks. 
Transportné kolieska s podvozkom pre bezpečný a jednoduchý prenos futbalových 
bránok 
 

4. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH 
 

  Návrh uchádzača za predmet zákazky Časť 4: ...................... celková cena spolu v € s DPH 
 
 
 
 
 
V ............................................ dňa ........................................ 
 

 
 

......................................................................... 
                                                                                         pečiatka a podpis  

štatutárneho zástupcu uchádzača



MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

 

Príloha č. 3 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 
Obchodné meno uchádzača: 
 

IČO: 
 
zastúpený 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 
 
 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky 
program č.4 – Nákup športovej výbavy, projekt :  „Dobre vykonané je vždy lepšie ako 
dobre povedané.“ vyhláseného verejným obstarávateľom 
 
 
čestne vyhlasujem, že 
spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
 
V ..........................................., dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 

................................................................... 
                                                                                   pečiatka a podpis 

                                                                                štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

 

Príloha č. 4 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 

 
Obchodné meno uchádzača: 
 
IČO: 
 
zastúpený 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 
 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky 
program č.4 – Nákup športovej výbavy, projekt :  „ Dobre vykonané je vždy lepšie ako 
dobre povedané „ vyhláseného verejným obstarávateľom  
 
čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle 
ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe 
tohto verejného obstarávania, 

b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej 
osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako 
motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 
je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania 
presné, pravdivé a úplné informácie. 

 
 
 
V ..........................................., dňa ............................ 
 
 
 
 
 

                                                                                ................................................................... 
                                                                                          pečiatka a podpis  

štatutárneho zástupcu uchádzača 
 



MFK Revúca, Priemyselná 306/9, Revúca 050 01,             
IČO: 42013208 

 

 

 

Príloha č. 5 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
 
 
Obchodné meno uchádzača: 
 
IČO: 
 
zastúpený 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 
 
 
Čestne vyhlasujem, že 
 
 

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovať podľa 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov po dobu realizácie verejného obstarávania, realizácie zákazky 
a archivácie dokumentov zákazky. 

- uvedené údaje sú pravdivé a potvrdzujeme úplnosť všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke,  sú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a  som 
oprávnený poskytovať daný predmet zákazky  

- súhlasíme s podmienkami súťaže a obchodnými podmienkami, 
 
 
 
V ..........................................., dňa ........................... 
 
 
 
 
 
                                                                                ................................................................... 
                                                                                                         pečiatka a podpis  
                                                                                          štatutárneho zástupcu uchádzača 


