Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:

Penguin sport club, občianske združenie

Adresa:

Beckov 427, 916 38 Beckov

IČO:

42 279 607

Štatutárny zástupca:

Mgr. Andrej Úradníček

Telefón:

+421 904 339 283

Elektronická pošta:

andrejuradnicek@gmail.com

Kontaktná osoba:

Ing. Pavlína Úradníčková, +421 905 352 893, penguinsportclub@gmail.com

Internetová adresa:

http://www.detiasport.sk/

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): https://www.detiasport.sk/projekty

2. Názov predmetu zákazky:
Názov projektu:

Športová výbava pre Penguinov

Program:

Podpora rozvoja športu na rok 2018

Podprogram:

Nákup športovej výbavy

3. Hlavný kód CPV:
37400000-2 Športový tovar a výbava

4. Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru, zákazka s nízkou hodnotou

5. Stručný opis:
Nákup a dodanie športového vybavenia pre potreby realizácie kvalitnej a rozmanitej športovej
prípravy detí vo veku 3-15 rokov počas všetkých ročných období v externom prostredí za účelom
rozvíjania pohybovej aktivity detí a pozitívneho vzťahu k outdoorovým športom ako sú
kolobežkovanie a lyžovanie. Cieľom obstarania vybavenia je tiež podpora dopravnej výchovy
a sprístupnenie finančne náročného športu – lyžovanie pre deti pochádzajúce zo sociálne slabších
rodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Opis a špecifikácia predmetu
projektu.
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:
3.000,00 EUR s DPH

7. Kritériá na vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritéria, t.j. vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy a podpísanú
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

8. Dĺžka trvania zákazky:
Lehota dodania v termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky

9. Podmienky účasti:
9.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia
9.1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov
jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení uskutočňovať
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky (akceptovaným dokladom je výpis z OR SR alebo zo živnostenského registra) alebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač dodáva tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. V tomto
prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 9.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si
overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
9.1.2. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
9.1.3. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
9.1.4. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie
ponuky v listinnej podobe) alebo ako sken týchto dokladov (predloženie ponuky
v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.
9.1.5. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 9.1.1. výzvy na predkladanie ponúk, nebude
jeho ponuka zaradená do hodnotenia.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.
9.2. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa finančného a ekonomického postavenia - § 33 ZoVO
Nevyžaduje sa.
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9.3. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 ZoVO
Nevyžaduje sa.

10. Použitie elektronickej aukcie:
Nie

11. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe do 22.08.2018, 15:00 hod.

12. Miesto a spôsob predloženia ponúk
12.1. Ponuka predložená v elektronickej podobe:
12.1.1. Ponuka doručená na adresu: penguinsportclub@gmail.com
12.1.2. Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Športová výbava pre Penguinov“
12.1.3. V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne
oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú emailovú adresu.
12.1.4. Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný pred
zadaním objednávky doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 14 tejto výzvy aj
v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.

12.2. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
12.2.1. Penguin sport club, Mgr. Andrej Úradníček, Beckov 427, 916 38 Beckov
12.2.2. Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ!“ – cenová ponuka – „Športová
výbava pre Penguinov.“
12.2.3. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač
(názov, sídlo, adresa)
12.2.4. V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 9.1.
tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty musia
byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené
v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

13. Obsah ponuky
13.1. Doklady/dokumenty v súlade s bodom 9. tejto výzvy.
13.2. Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2) podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke a uvedie cenu
celkom.
14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Slovenský jazyk
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15. Výsledok verejného obstarávania
a) Zmluva
b) Písomná objednávka

16. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
16.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Cenu za predmet
zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným
stykom. Predložené faktúry budú vystavené na základe preberacieho protokolu.
16.2. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
16.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
16.4. Súčasťou faktúry je preberací protokol potvrdený kontaktnou osobou Objednávateľa. Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
17. Ďalšie informácie
17.1. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom
(slovenskom) jazyku.
17.2. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Pavlína Úradníčková, email: penguinsportclub@gmail.com, tel.č. +421 905 352 893
17.3. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.
18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
120 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

19. Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk
01.08.2018
20. Termín otvárania ponúk
23.08.2018 o 9:00 hod.

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1: Opis a špecifikácia predmetu projektu
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Opis a špecifikácia predmetu projektu
Zadávateľ Penguin sport club, občianske združenie so sídlom Beckov 427, 916 38, IČO: 72 279 607
predkladá nasledujúcu špecifikáciu športového vybavenia potrebnú pre účely vykonávania športových
aktivít detí vo veku 3 – 15 rokov.

KOLOBEŽKY
1. Kolobežka typ 1:
-

Nosnosť min. 100 kg

-

Veľkosť predného kolieska min. 145 mm

-

Veľkosť zadného kolieska min. 145 mm

-

Kolieska silikónové absorpčné s ložiskami min. ABEC 7

-

Nastaviteľná výška riadidiel v rozpätí min. 20 cm

-

Hliníková konštrukcia

-

Možnosť skladania

-

Brzda: nožná nášľapná

-

Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov

-

Požadovaný počet: 2 ks

2. Kolobežka typ 2:
-

Nosnosť min. 100 kg

-

Veľkosť predného kolieska min. 110 mm

-

Veľkosť zadného kolieska min. 100 mm

-

Kolieska silikónové absorpčné s ložiskami min. ABEC 7

-

Nastaviteľná výška riadidiel v rozpätí min. 20 cm

-

Hliníková konštrukcia

-

Možnosť skladania

-

Brzda: nožná nášľapná

-

Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov

-

Požadovaný počet: 3 ks

1

LYŽE S VIAZANÍM

3. Detské lyže 80 cm
- požadovaný počet: 1 ks
- Dĺžka lyže: 80 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
- kompozitné jadro
- oceľové hrany
- zosilnená skĺznica
- povrchová oderuvzdorná fólia
- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
- posuvné viazanie s možnosťou centrálneho posúvania špičky a päty po koľajnici bez nutnosti vŕtania
nových dier

4. Detské lyže 90 cm
- požadovaný počet: 2 ks
- Dĺžka lyže: 90 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
- kompozitné jadro
- oceľové hrany
- zosilnená sklznica
- povrchová oderuvzdorná fólia
- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
- posuvné viazanie s možnosťou centrálneho posúvania špičky a päty po koľajnici bez nutnosti vŕtania
nových dier

5. Detské lyže 100 cm
- požadovaný počet: 3 ks
- Dĺžka lyže: 100 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
- kompozitné jadro
- oceľové hrany
- zosilnená skĺznica
- povrchová oderuvzdorná fólia
- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
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- posuvné viazanie s možnosťou centrálneho posúvania špičky a päty po koľajnici bez nutnosti vŕtania
nových dier

6. Detské lyže 110 cm
- požadovaný počet: 3 ks
- Dĺžka lyže: 110 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
- kompozitné jadro
- oceľové hrany
- zosilnená skĺznica
- povrchová oderuvzdorná fólia
- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
- posuvné viazanie s možnosťou centrálneho posúvania špičky a päty po koľajnici bez nutnosti vŕtania
nových dier

7. Detské lyže 120 cm
- požadovaný počet: 2 ks
- Dĺžka lyže: 120 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
- kompozitné jadro
- oceľové hrany
- zosilnená skĺznica
- povrchová oderuvzdorná fólia
- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
- posuvné viazanie s možnosťou centrálneho posúvania špičky a päty po koľajnici bez nutnosti vŕtania
nových dier

LYŽIARKY
8. Nastaviteľné lyžiarky typ 1
- detské/juniorské lyžiarky s nastaviteľnou veľkosťou 25-30 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
- požadovaný počet: 1 ks

9. Nastaviteľné lyžiarky typ 2
- detské/juniorské lyžiarky s nastaviteľnou veľkosťou 30-35 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
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- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
- požadovaný počet: 1 ks

10. Nastaviteľné lyžiarky typ 3
- detské/juniorské lyžiarky s nastaviteľnou veľkosťou 35-40 cm s možnosťou odchýlky ± 2 cm
- Farba: unisex, vhodné pre dievčatá aj chlapcov
- požadovaný počet: 2 ks

Zadávateľ požaduje dodanie celého predmetu do miesta sídla zadávateľa, t.j. Beckov 427, 916 38
Beckov. Zadávateľ požaduje pri prevzatí predmetu tovaru montáž, nastavenie a uvedenie do prevádzky
(platí pre športové vybavenie, ktoré si to vyžaduje – lyže a kolobežky).
Cenovú ponuku je nutné predložiť na všetky druhy špecifikovaného športového vybavenia v bode 1.-10.
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Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
CENOVÁ PONUKA
Návrh na plnenie kritéria
Názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
IČO uchádzača :
Kontaktné údaje štatutárneho orgánu uchádzača :
Kontaktné údaje spracovateľa ponuky :
Názov zadávateľa : Penguin sport club, občianske združenie
Sídlo zadávateľa : Beckov 427, 916 38 Beckov
IČO zadávateľa : 72 279 607

Druh tovaru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Názov tovaru a typového Cena za jednotku v Počet
označenia
eurách s DPH
kusov

KOLOBEŽKY
Kolobežka typ 1
Kolobežka typ 2
LYŽE S VIAZANÍM
Detské lyže 80 cm
Detské lyže 90 cm
Detské lyže 100 cm
Detské lyže 110 cm
Detské lyže 120 cm
LYŽIARKY
Nastaviteľné lyžiarky typ 1
Nastaviteľné lyžiarky typ 2
Nastaviteľné lyžiarky typ 3

Cena spolu v
eurách s DPH
2
3
1
2
3
3
2
1
1
2

Celková cena v Euro s DPH

Poznámky :
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky
sme zahrnuli do cenovej ponuky, ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých
požiadaviek zadávateľa. Celková cena za celý predmet zákazky je konečná a zahŕňa
všetky požadované služby, ktoré sú rozpísané v Prílohe č.1 - Opis a špecifikácia predmetu
projektu.

v ......................................., dňa .................................

..............................................
podpis a pečiatka uchádzača

