Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov : Mesto Myjava
Sídlo : Nám.M.R.Štefánika 560/4 , 907 14 Myjava
IČO :

00309745

Kontaktná osoba : Diana Ištoková, +421346907214
e-mail : diana.istokova@myjava.sk

Webové sídlo: www.myjava.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://myjava.sk/mesto/nakladanie-s-majetkom-a-financiami/verejneobstaravanie
Názov predmetu zákazky: Nákup športovej výbavy
Hlavný kód CPV: 374 00000-2 športový tovar a výbava
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou - tovary
Stručný opis:
Futbalové lopty veľ.5 zápasové – 30 ks, Basketbalové lopty veľ. 7 – 5 ks, Volejbalové lopta – 5ks,
koordinačný rebrík dvojitý 9 m – 5ks, Bosu lopty – 3 ks , Floorbalový set hokejok ( 12 hokejok, 10
tričiek ) – 1 set, nohejbalová sieť s kovovou konštrukciou – 2 ks, Prekážkový set kužeľov a tyčou- 4
sady , tréningové tričko bavlnené – 188 ks. Presný opis produktov je v prílohe č.1.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pokiaľ tovar nebude spĺňať minimálne
požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky; vyžaduje
predložiť zákazku na celý predmet zákazky. V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto dodania.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 873,00 bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH. V prípade, ak
uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Cena je vrátane dopravy a všetkých

služieb. Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia ponuky obstarávateľovi. Každý uchádzač môže
predložiť ponuku iba raz.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:
1. ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti
2. ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predloženie ponuky
3. ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná hodnota
zákazky
4. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Dĺžka trvania zákazky: do 30.10.2018
Podmienky účasti:
1. 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 –originál alebo overená kópia výpisu
z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu
podnikateľov;
2. Predloženie ponuky na celý predmet zákazky aj s uvedením kontaktnej osoby
3. Predloženie fotodokumentácie a presnej špecifikácie tovaru ( materiál, farba, zloženie ) aj
s udaním značky a kódom tovaru.
Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota predkladania ponúk : do 23.07.2018 do 16:00 hod
Uchádzač predloží ponuku elektronicky e-mailom na : diana.istokova@myjava.sk
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať dokumenty uvedené v podmienkach účasti.
V prípade neúplných dokumentov bude uchádzač vylúčený.
Termín otvárania ponúk: 24.07.2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: Uchádzač je svojou ponukou
viazaný počas lehoty viazanosti , ktorá je stanovená do 30.10.2018.
Vyhlásenie výzvy dňa : 09.07.2018

príloha č.1
Opis a špecifikácia tovarov
Typ výdavku
Futbalové lopty

Jednotka
ks

Cena za jednotku
v eurách

Počet jednotiek
30,00

Futbalová lopta zápasová veľkosť 5 , označená FIFA quality
pro, hybridná technológia= lepená aj šitá, materiál 100 %
polyuretán, zložená z 20 panelov, pod vrchnou vrstou sa
nachádza microfibra polyuretan , duša corbon- latexoovám
ventil ABS 8 krídlový .
ks
Basketbalové lopty
Lopta s homologovaným FIBA povrchom, dobrá priľnavosť ,
veľkosť 7 , povrch z patentovanej kompozitnej kože a
okruhliakové kanáliky.

5,00

ks
Volejbalové lopty
Volejbalová lopta veľ.5, materiál 100% polyuretán z
mikrovlákien zaručujúci jemný dotyk , lepená lopta, oficiálna
lopta švajčiarskej federácie , ventil ABS, farba žlto- čierna

5,00

ks
Koordinačné rebríky
Koordinačný rebrík je 9 m , dvojitý, lamely sú plastové a
pevne upevnené na bočných popruhoch , nie je možné
upravovať dĺžku kroku, prenos v taške, možnosť napojiť
viacero rebríkov.
ks
Bosu lopty
Bosu lopta je vyrobená so špeciálneho povrchu vonkajšieho
plášťa- guma odolná voči roztrhnutiu. Priemer 60 cm, výška
25 cm , materiál 100% PVC, základňa ABS, na boku
podložky sú upevnené dve držadlá- expandery. Balenie
obsahuje aj špeciálnu pumpu, hmotnosť 4 kg, nosnosť 120
kg.

5,00

3,00

Výdavky spolu
v eurách

Typ výdavku

Jednotka

sada
Florbalové hokejky
12 ks hokejok vyrobených zo sklolaminátu, dĺžka 85 cm,
tvrdosť 30 mm, čepeľ ľavá/pravá HOOK, omotávka MATCH
GRIP - červený, protišmyková. Hmotnosť hokejky 255 g.
10 ks MPS loptičiek vyrobených z PA, priemer loptičky 72
mm, váha 23 g.

Minisieť na nohejbal, tenis...

ks

Cena za jednotku
v eurách

Počet jednotiek
1,00

2,00

Nohejbalová sieť - rozmer 6m x 1 m, sieť je vyrobená z
bezuzlové PE + PA-polyetylénové a polyamidovej sieťoviny
čiernej farby - veľkosť oka 100mm, sila 3mm, sieť je v
kovovom skladateľnom ráme , sieť je prenosná a možné ju
využiť aj na umeom povrchu ako aj na tráve.
sada
Prekážky rôzne veľkosti
Set prekážok obsahuje 10 kužeľov + 5 gymnastických tyčí.
Kužeľ je vyrobený z pevného PVC, odolný voči chladu (
použitie do teploty -5 st.celzia ) , výška 40 cm , 12 otvorov+
1 otvor na tyč . Gymastická tyč je dlhá 80 cm, guľatý tvar,
na konci zakončený plastovovu spojkou. Farba kužeľov :1
set žltá,1 set červená,1 set zelená,1 set oranžová . Prekážka
sa dá nastaviť v 3 úrovniach .

4,00

ks
Tričká tréningové
Tričko s krátkym rukávom unisex , 65% polyester , 35%
bavlana , 160 g/m2 , spevnenie ramenných švov páskou,
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom, rukáv je
vyhrnutý a prichitený v 4 bodoch . Súčasťou trička je potlač
klubovým logom- plnofarba, rozmer 8x8cm . Farba trička zelená

188,00

Celkom s DPH :

Výdavky spolu
v eurách

