Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

Telovýchovná jednota Slovan Halič

-

občianske združenie

-

Športová č.6 , 985 11 Halič

-

IČO : 14223643

-

Zastúpená : Tibor Hochholczer – Predseda TJ Slovan Halič

-

Kontakt : +421949593426

-

Email : sipik8863@azet.sk

-

Webové sídlo : https://tj-slovan-halic.webnode.sk/

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): https://tj-slovan-halic.webnode.sk/
Názov predmetu zákazky: Nákup športovej výbavy
Hlavný kód CPV: 37400000-2 športový tovar a výbava

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis: Cieľom zákazky je nákup športovej chýbajúcej výbavy v klube a vytvorenie
lepších podmienok na futbal .
4 sady dresov po 15 kusov: dres ,trenky , štulpne (veľkosť XS,S,L,XL) s krátkym rukávom ,materiál
polyester /farba dresov zelená-modrá ,min.1 sada /
Potlač 4 sád dresov
3 sady brankárskej výstroje /dres,trenky,štulpne/ rôznej veľkosti /,S,L,XL/ /krátky rukáv/
4 páry brankárskych rukavíc rôznej veľkosti /7 , 8,5 a 9 /
25 párov kopačiek pre kategóriu žiaci a juniori /stredná a vyššia kvalita,ekvivalent Joma,Lancast,Adidas/
4 zápasové lopty veľkosť 5 / Označená FIFA Quality PRO /
18 kusov tréningových lôpt veľkosť 5 / FIFA Inspected /
1 koordinačný rebrík Mega /sada rebríkov /
1 Replay ball / Šeciálna pomôcka s technológiu návratu kopnutej lopty veľkosť 5 /
15 kusov sada /dres,trenky/ pre ženy cvičiace aerobic /100% polyester / rôznych veľkostí
M,L,XL,XXL,XXXL /
1 nohejbalovú sieť so stojanom /6x0,7 m s vakom /
1 sada /8 ks./slalomových tyčí flexibilné
12 kuželov bez diery rôznych veľkostí /23 a 37 cm.,/
2 koordinačné rebríky ekvivalent Patrick /dlžka 5 m./

7 kusov prekážok rôznej výšky / 15 cm,23 cm a 31 cm./
1 sada mét /značkovacie kužele v počte 50 ks./

Predpokladaná hodnota zákazky: 3690.-€ vrátane DPH

Podmienky financovania :
Z dotácie ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2018 – Podprogram č. 4 a 5 % spoluúčasti
VO. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok !

Typ zmluvy: objednávka

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
1.Dodanie aspoň jednej sady dresov v klubových farbách /Zelená-modrá /
2. Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH vrátane dopravy.
Dĺžka trvania zákazky: 15.09.2018
Podmienky účasti:
1. Predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky elektronicky na email :
sipik8863@azet.sk
2. Predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 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.
3. . Predloženie presnej špecifikácie tovaru ( materiál, farba, zloženie ) aj s udaním značky a
kódom tovaru ,prípadne fotodokumentáciu.
4. Predloženie ponuky na celý predmet zákazky aj s uvedením kontaktnej osoby .
5. Výsledkom verejného obstarávania bude zaslanie objednávky na dodanie predmetu
zákazky úspešnému uchádzačovi.. Textová časť objednávky bude obsahovať i nasledujúci
text: „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program
Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota a miesto predkladanie ponúk: 21.08.2018 do 12.00 hod.
Uchádzač predloží ponuku a dokumenty elektronicky e-mailom na : sipik8863@azet.sk

Termín otvárania ponúk: 21.08.2018 o 16.00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 14.10.2018
Dátum zverejnenia výzvy : 14.08.2018
V Haliči : 06.08.2018

Tibor Hochholczer – Predseda TJ Slovan Halič

