Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz,

občianske združenie,

Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania
1.
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1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.

2.6.2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO : 306 880 60,
www.speedskating.sk
Kontaktná osoba obstarávateľa:
Ján Magdoško, 0903 601,379, magdosko@stez.sk
Názov zákazky: „ Matracový set na mantinely pre shorttrack "
Druh zákazky: tovar, služba
Miesto dodania predmetu zákazky: T.Vansovej č. 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 37410000-5
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
Stručný opis predmetu zákazky:
Matracový set pre športové odvetvie rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe (short track) na pokrytie mantinelov na
ľadovej ploche zimného štadióna o rozmeroch 60 x 29 m so samostatným matracom pre vchod rolby
a samostatným matracom pre vchod pre pretekárov (zhodné s komunikáciou Medzinárodnej korčuliarskej
federácie - ISU č. 1726)
Špecifikácia :
Povrch : prešitý, pevný, odolný voči roztrhnutiu a obojstranne potiahnutý materiál PVC 650 g/m2
Farba : RAL 5012
Výplň : polyuretánová pena T21 kg/m3
Rozmer matracového setu : 60 x 29 m
Doplnky :
• 10 cm klapka na krátkej strane z PVC s pásikom na suchý zips na spojenie dvoch matracov,
• klapka na vrchnej strane z PVC s kovovými očkami,
• suchý zips na čele kratšej strany na zachytenie klapky zo susedného matraca,
• 5 cm šírka pásu so suchým zipsom v spodnej časti zadnej časti výplne, ktorá posilňuje spojenie s pásikom
• samostatný matrac pre vstup rolby 200 x 120 x 40 cm- 1 ks
• samostatný matrac pre vstup na ľadovú plochu pre pretekárov 100 x 120 x 4 cm – 4 ks
Dodávka tovaru na zimný štadión Spišská Nová Ves

3.

Stanovanie postupu zadávania zákazky:
Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky s nízkou
hodnotou dodanie tovaru a služieb podľa § 117 zákona.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: najviac 12 500,00 EUR bez DPH.

5.

Mena a ceny uvedené v ponuke: cena je uvedená v EUR

6.

Podmienky účasti uchádzačov: predloženie certifikátu matracov (vyrobené v súlade s predpismi ISU č.
1726)

7.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: navrhovaná konečná cena bez DPH,

8.

Lehota viazanosti ponuky:

9.

Elektronická aukcia: nepoužije sa

10.

Označenie zapečatenej obálky ponuky: „ Súťaž - matracový set SRZ – neotvárať“, v ľavom hornom rohu
obálky sa uvedie názov a adresa uchádzača.

11.

Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

12.
12.1.
12.2.
12.3.

Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota: 5.6.2017 do 12:00 hod.
Miesto: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Forma: Celá ponuka sa predkladá spolu v jednej obálke/obale s označením podľa bodu 10.

13.

Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie

14.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 5.6.2017 o 13:00 hod.v kancelárii predsedu SRZ

15.

Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným
uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.

16.

Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na dodanie tovaru a služieb.

17.
17.1.

Trvanie:
Lehota dodania kompletného predmetu zákazky: do 15.6.2017

18.
18.1.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
18.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,
18.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predloženie
cenovej ponuky,
18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

20.
20.1.

Doplňujúce informácie:
Podmienky financovania: Cena za uskutočnenie zákazky bude vyplatená až po dodaní tovaru na základe
fakturácie so splatnosťou 10 dní.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25.5.2017

Ján Magdoško
predseda SRZ

