VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru
s názvom „Nákup vybavenia telocviční pre základné školy v Šali“
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba:
Bc. Margita Simighová, referát právny a verejného
(kontakt tel. 031/7705981)
e-mail:
simighova@sala.sk

obstarávania

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, ZŠ Bernolákova, ul. Bernolákova 1,
ZŠ J.C.Hronského, ul. Krátka 2, Šaľa.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
do 4 týždňov od doručenia písomnej objednávky.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je nákup športového vybavenia a telovýchovného náradia pre výučbu
telesnej výchovy na základných školách najmä pre gymnastiku, atletiku, basketbal, volejbal,
stolný tenis, hokejbal a florbal. Cieľom je rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy
Predpokladaná hodnota zákazky: 3.208,33 eur bez DPH.
Špecifikácia predmetu plnenia:

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska
švédska debna 6-dielna kónická/:

popis

množstvo
1 ks

gymnastická koza na preskok
s nastaviteľnou výškou

Koženkový poťah,
výška 70 cm, šírka 52 cm, dĺžka 95 cm – rozmery sú
odporúčané pre telocvik
Koženkový poťah, drevené nohy, výška 90 cm, nastaviteľná
do 135 cm

odrazový mostík skákací - štandard
s poťahom/ -

Drevená pružina, poťah
Dĺžka 123 cm, šírka 60,5 cm, náskoková hrana 15,5 cm,

1 ks

plná lopta – 3 kg

Hmotnosť 3 kg, protišmykový povrch, špeciálna guma,
medicinbal spratan syntetik

8 ks

1 ks

švédska lavička s úchytkami
ZŠ Bernolákova
Basketbalové lopty
Volejbalové lopty

Švédska lavička gymnastická s kladinkou a možnosťou
uchytenie za ribstol, dĺžka 3,5 m
GALA NEW YORK al. ekvivalent, veľkosť 6
WINNER PRO al. ekvivalent, veľkosť 5

Kriketové loptičky gum.
Volejbalová sieť s lankom

2 ks

5 ks
3ks
10ks

biela, oko 10 cm, rozmery 9,5x1 m

Meracie pásmo lam. 50m

1ks
1ks
1ks

Stolnotenis. rakety

STIGA ACTION ROLLER al. ekvivalent, rekreačný
spevnený stôl
ASTEROPE al. ekvivalent, anatomická rúčka

Stolnotenis. loptičky

CLUB SELECT al. ekvivalent, biela, 6 ks v sade

1 sada

Stolnotenis. sieťka so stoj.

MASTER al. ekvivalent, kompletná súprava

1ks

Bránky na hokejbal 160x115cm

Pevná zváraná, z ľahkej oceľovej konštrukcie

2 ks

Sieťka na florbal 160x115

čierna sieť, šnúra priemer 2 mm a s bielou záclonkou

1 sada

Florbal. hokejky 90 cm
ZŠ J.C. Hronského, Krátka
Odrazový mostík

EVOLUTION al. ekvivalent, 7ks ľavá, 8ks pravá

15 ks

Mostík odrazový, kovové pružiny, rozmer: 123x 60,5 x 16,5
cm
200x100x8 cm, povrch: belgická koženka, protišmyková
úprava, plnené tvrdeným molitanom s hustotou 120 kg/m3,
hmotnosť žinenky 20 kg, spevnené rohy
Bránka kovová 240 x100x160 cm, pevná konštrukcia
s oceľových rúrok s priemerom 3,8 cm, jednoduchá
manipulácia, kvalitná povrchová úprava, materiál bránky
kov, dodať vrátane kotviacich kolíkov a siete
Mechanizmus kruhov, lano 13 m, popruh 5,5 m, agatony,
krúžky
Konštrukcia sa používa na zavesenie cievkových kruhov
mechanických (položka vyššie). Konštrukcia bude
vyrobená z oceľových profilov povrchovo ošetrených
komaxitom. Konštrukcia bude pripravená k inštalácii na
pevnú, nosnú stenu. Dodať vrátane kotevných prvkov do
steny a montáže,. Vysadenie konštrukcie od steny bude 2
500 mm. Na konštrukcii budú úchyty na upevnenie
cievkových kruhov.

1 ks

Stolnotenisový stôl na kolesách

Žinenky

Bránky

Kruhy cievkový mechanizmus
Kruhy konštrukcia

Slovník spoločného obstarávania:
37420000-8 Výbava do telocvične
37421000-5 Žinenky do telocviční
37423200-1 Gymnastické kruhy
37452200-3 Basketbalové lopty
37452900-0 Volejbalové lopty
37461500-2 Stoly na stolný tenis
37461510-5 Stolnotenisové loptičky
37461520-8 Stolnotenisové rakety
37452920-6 Skladovacie priestory na volejbalové lopty a siete.

2 páry

4 ks

2 ks,

1 pár
1 ks

7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 33 ods. 1 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar na predmet obstarávania – stačí
fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov s uvedením
registračného čísla.

8.

Lehota na predkladanie ponúk:
a) 24/08/2016 Čas 10:00 h
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí
obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
• heslo súťaže: „Nákup vybavenia telocviční pre ZŠ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 24/08/2016 Čas: 11:00 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátnej dotácie – finančných prostriedkov na
rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016, ktoré
vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a z vlastných
prostriedkov objednávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie
Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 9. Obálka musí
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Nákup vybavenia telocviční pre ZŠ“.
12.3 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
t.j. aj dopravu na miesto určenia. Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena bola v ponuke
stanovená v štruktúre: názov položky, cena spolu bez DPH, výška DPH, cena spolu s DPH.
Ak je uchádzač platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená vrátane DPH ako

celková cena, ak uchádzač nie je platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená
ako celková cena. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
12.4 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Špecifikáciu dodaného tovaru
• Položkovitý rozpočet.
12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

V Šali dňa 15. 8. 2016
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Prílohy:
• Návrh na plnenie kritérií
• Neocenený rozpočet

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
1.

Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:

2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena vrátane DPH.

___________________________________________
__________________________________
__________________________________

NAJNIŽŠIA CENA
KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK

PLNENIE

Celková cena vrátane DPH

Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
3.

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Položkovitý rozpočet
JC v €
Počet (ks) bez
DPH

P.č. Názov položky

1 švédska debna 6-dielna kónická

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska ul.
1

gymnastická koza na preskok s nastaviteľnou
výškou
3 odrazový mostík skákací - štandard s poťahom

2

4 plná lopta – 3 kg
5 švédska lavička s úchytkami
6
7
8
9

Basketbalové lopty
Volejbalové lopty
Kriketové loptičky gum.
Volejbalová sieť s lankom

1

1
3
2
ZŠ Bernolákova
5
3
10
1

10 Meracie pásmo lam. 50m

1

11 Stolnotenisový stôl na kolesách

1

12 Stolnotenis. rakety

2 páry

13 Stolnotenis. loptičky

1 sada

14 Stolnotenis. sieťka so stoj.

1

15 Bránky na hokejbal 160x115cm

2

16 Sieťka na florbal 160x115
17 Florbal. hokejky 90 cm

1 sada
15

ZŠ J.C.Hronského, Krátka ul.
18 Odrazový mostík

1

19 Žinenky

4

20 Bránky

2

21 Kruhy cievkový mechanizmus
22 Kruhy konštrukcia

1 pár
1

Sadzba
DPH v %

JC v € s DPH

Cena v € s DPH

