Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

Názov adresy a kontaktné údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51
Handlová

-

Kontaktná osoba a miesto: Mgr. Roman Mikušinec, CVO, s.r.o., Medený Hámor 7,
974 01 Banská Bystrica; roman.mikusinec@cvo.sk, 0908 93 46 80

-

Webové sídlo (internetová adresa): http:// www.handlova.sk /

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.handlova.sk
Názov predmetu zákazky: Nákup športovej výbavy pre ZŠ Školská v Handlovej
Hlavný kód CPV: 37451000-4 Výstroj na loptové hry
Druh zákazky: tovary
Stručný opis: predmetom zákazky je nákup športovej výbavy pre ZŠ Školská v Handlovej.
Podrobná technická špecifikácia hracích prvkov je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 808,40 Eur bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH
Dĺžka trvania zákazky: max. 1 mesiac odo dňa účinnosti zmluvy. Návrh zmluvy predloží na
vyzvanie verejného obstarávateľa úspešný uchádzač.
Podmienky účasti: Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je potrebné doručiť na kontaktné miesto verejného
obstarávateľa: CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica. Lehota na
predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo doručených osobne
uplynie dňa 04.12.2018 do 09:00. Ak uchádzač predloží ponuku po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti ponuku neotvorenú uchádzačovi. Uchádzač
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je
potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením
hesla „Handlová – športové vybavenie“.
Obsah ponuky: Ponuku predložená uchádzačom bude obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska,

2.
3.
4.
5.

kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno
kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
Dokladovanie podmienok účasti podľa tejto výzvy
Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
Rozpočet
Technické listy (katalógové listy) ponúkaných tovarov.

Termín otvárania ponúk: 04.12.2018 o 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.03.2019

Handlová 12.11.2018
Ing. Rudolf Podoba
primátor
Príloha č. 1 – Podrobná technická špecifikácia hracích prvkov
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Rozpočet

Zápasová lopta – 5 ks
Ideálny objem:
Ideálna hmotnosť:
Materiál:
Úprava:
Odolnosť:
Konštrukcia:
Veľkosť:

min 68, max. 70 cm
min. 410 g, max. 450 g
prírodná kaučuková duša
3D povrchová úprava lopty
100% odolnosť voči nasiaknutiu vody
vyrobená z 12 panelov
5

Tréningová lopta – 8 ks
Odolnosť:
Konštrukcia:
Veľkosť:

100% odolnosť voči nasiaknutiu vody
ručne šitá
5

Tréningová lopta – 5 ks
Odolnosť:
Konštrukcia:
Veľkosť:

100% odolnosť voči nasiaknutiu vody
ručne šitá
4

Múr na nácvik kopov s vozíkom – 1 ks
Počet panákov:
Materiál panákov:
Výška panákov:
Vozík:

min. 5
plast
min 180 cm
oceľový prevozní vozík

Rozlišovacie vesty – 40 ks
Materiál:
Veľkosť:
Farba:

100 % polyester
XL
podľa želania

Tréningové pomôcky – 1 sada
Sada pozostáva z:
Gymnastická tyč
Prenosný vak na tyče
Kužel
Mini kužel
Stojan na mini kužel
Koordinačný rebrík
Vak na rebrík
Prekážka
Prekážka
Prekážka
Taktická tabuľa pre trénera

min. 2 ks min. 100cm dĺžka
min. 1 ks umožňuje ľahké prenášanie a skladovanie tyčí
min. 10 ks dierovaný kužeľ, výška min. 23 cm
min. 40 ks diskové kužele o priemere min. 20 cm a výške min. 5 cm
min. 1 ks plastový stojan na jednoduché prenášanie a skladovanie mini kužeľov
min. 1 ks min. 4 m dĺžka, min. 9 polí, nastaviteľný
min. 1 ks umožňuje ľahké prenášanie a skladovanie rebríka
min. 15 cm min. 3 ks plastová prekážka žltej farby
min. 30 cm min. 3 ks plastová prekážka žltej farby
min. 45 cm min. 3 ks plastová prekážka žltej farby
min. 1 ks magnetická tabuľa v tvrdých doskách s min. 24 magnetmi, fixou a hubkou

Sieť – 4 ks
Plocha:
Rozmer:
Určenie:

min. 10 m2
min. 5x2x1,6, hrúbka 3mm
multifunkčné ihrisko

Tabuľa pre trénera – 1 ks
Rozmer:
Farba:
Určenie:

min. 40,5 x 25,5 cm
biela
pomôcka pre trénera futbalu. Tabuľa slúži na nákresy herných, alebo tréningových
situácií. Tabuľa má klip, ku ktorému sa dá pripnúť papierový list a môže tak slúžiť
zároveň ako podložka. Na tabuli je nákres futbalového ihriska, do ktorého sa dá
vpisovať špeciálnou fixou. Tá bude súčasťou balenia. Popis fixou sa dá z tabule
jednoducho zotrieť a môže sa tak opätovne použiť na nové písanie.

Príloha 2 – Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
Predmetom
Handlovej“.

zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu „Nákup športovej výbavy pre ZŠ Školská v

Názov alebo obchodné meno uchádzača: ..................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača:

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

IČO/Sídlo:

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

Kontaktná osoba:

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

Email a telefonický kontakt:

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

Kritéria

ponúknutá hodnota

Nákup športovej výbavy pre ZŠ Školská v Handlovej

.................... EUR

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ..........................................................

...................................
Podpis a pečiatka uchádzača

PROJEKT : Nákup športovej výbavy pre ZŠ Školská v Handlovej
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

Typ výdavku

Jednotka

Cena za
jednotku v
eurách

Počet jednotiek

Výdavky spolu
v eurách

zápasová lopta

ks

5,00

0,00

tréningová lopta

ks

13,00

0,00

múr na nácvik kopov s vozíkom

ks

1,00

0,00

rozlišovacie vesty

ks

40,00

0,00

sada

1,00

0,00

sieť

ks

4,00

0,00

tabuľa pre trénera

ks

1,00

0,00

tréningové pomôcky

0,00

SPOLU

0,00

NÁZOV ORGANIZÁCIE

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

MIESTO A DÁTUM:

OTLAČOK PEČIATKY A
PODPIS:

