Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Sabinov
Sídlo: Námestie Slobody 57, 08301 Sabinov
Zastúpený: Ing. Peter Molčan, primátor mesta Sabinov
IČO: 00327735
DIČ: 2020711726
Telefón: 051/4880420
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Molnár, referát pre rozvoj mesta
E-mail: pavol.molnar@sabinov.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://sabinov.sk/blog-nekategorizovane/113-zakazky-s-nizkouhodnotou
Názov predmetu zákazky: „Nákup športovej výbavy pre športový areál v Sabinove“
Hlavný kód CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava
60000000-8 Dopravné služby
Druh zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní na
dodanie tovaru a služby
Stručný opis: Predmetom zákazky je dodanie kvalitnej certifikovanej športovej výbavy
vrátane dopravy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 986,37 € EUR bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Ponuka s najnižšou cenou s DPH sa umiestni na prvom
mieste v poradí, bude úspešná. Verejný obstarávateľ zadá objednávku úspešnému
uchádzačovi

Spôsob predloženia ponúk: osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad Sabinov, Námestie
Slobody 57, 083 01 Sabinov. Obálka s označením neotvárať- VO „Nákup športovej výbavy
pre športový areál v Sabinove“
Dĺžka trvania zákazky: od 10/2018 do 12/2018
Podmienky účasti:
a) cenová ponuka uchádzača musí byť kompletná, na celý predmet zákazky vrátane dopravy.
b) dodávaný tovar musí byť nový, nepoužívaný.
c) výpis z obchodného registra
Poznámka:
V súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov musí uchádzač verejnému obstarávateľovi zaslať súhlas so spracúvaním jeho osobných
údajov počas doby realizácie verejného obstarávania resp. realizácie zákazky a archivácie
dokumentov z predmetnej zákazky.

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2018 - 17.10.2018 – 15°°
Termín otvárania ponúk: 17.10.2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 31.12.2018
V Sabinove dňa 1.10.2018
Príloha č.1

Ing. Peter Molčan
primátor mesta

Typ výdavku

Jednotka

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky
1. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu
hokejky senior -flex 95
rukavice - senior
hokejové prilby - senior
detský set chráničov U 10
tréningové hokejové dresy senior
futbalove dresy a trenírky
tepláková súprava
futbalové lopty
Spolu
Technická špecifikácia
Teplákové súpravy + logo klubu
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ks
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ks
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ks
ks

M-ko
12x
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6x
Futbalové dresy - SADA + logo klubu

Futbalové lopty

Cena za
jednotku v Počet jednotiek
eurách s DPH

13x
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7
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5
20
1
20
13

L-ko
8x

FARBA
Mikina
Navy/Modrá

Výdavky spolu
v eurách

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tepláky
Čierna

Hráč (čísla na dresoch od 2-19)
M-ko
L-ko
6x
6x

FARBA
Dres - krátky rukáv Trenírky
ČERVENÁ
ČERVENÁ

Brankár (číslo na drese 1 a 20)
M-ko
L-ko
1x
1x

FARBA
Dres - krátky rukáv Trenírky
ČIERNA
ČIERNA

senior

