Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Obec Kráľovce-Krnišov
-

Názov adresy: Obecný úrad Kráľovce-Krnišov č. 38, 962 65

-

Štatutárny orgán : Ľubomír Slančík, starosta

-

IČO: 00320030

-

Kontaktné údaje: +42145 5581 619, 0918 898338

-

E-mail: juznesitnokk@stonline.sk

-

Webové sídlo: www.kralovce.krnisov.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.kralovce.krnisov.sk
Názov predmetu zákazky: Nákup športových potrieb a tovaru v rámci projektu
„Skvalitnenie športu v obci Kráľovce-Krnišov“
Hlavný kód CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava
Druh zákazky: tovar, zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis: Predmetom zákazky je nákup športových potrieb a tovaru podľa špecifikácie
s cieľom skvalitniť šport v obci Kráľovce-Krnišov a umožniť všetkým sa zapojiť do športu
podľa jednotlivých druhov
Názov tovaru

Jednotka

Počet jednotiek

1. Dresy

ks

12,00

2. Stolnotenisový stôl

ks

1,00

3. Stolnotenisová sieťka

ks

1,00

4. Sieť na tenis

ks

1,00

5. Sieť na volejbal

ks

1,00

6. Rakety na stolný tenis

ks

7,00

7. Loptičky stolnotenisové

ks

83,00

8. Rakety na pozemný tenis

ks

4,00

9. Loptičky na pozemný tenis

ks

25,00

10. Lopty na volejbal

ks

4,00

11. Lopty na futbal

ks

4,00

12. Bránky na hádzanú a futbal (univerzálne )

ks

2,00

13. Lopty na basketbal

ks

1,00

14. Rakety na pozemný tenis

ks

2,00

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 100,00 € s DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom je najnižšia cenová ponuka podľa špecifikácie
zákazky v € s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, posudzuje sa celková cena
Dĺžka trvania zákazky: 60 dní od zverejnenia na internetovej stránke obce
Podmienky účasti:
1. Doklad o oprávnení podnikať – aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia) a živnostenské oprávnenie, alebo
aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická
osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri), alebo aktuálny výpis z registra
organizácií (predkladá právnická osoba - nepodnikateľský subjekt).
2. Predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky podľa špecifikácie.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: 25.08.2018 do 12,00 hod
Termín otvárania ponúk: 13,00 hod bez možnosti účasti uchádzačov
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.09.2018

V Kráľovciach-Krnišove, dňa 31.07.2018.

