Mesto Bardejov, Radničné námestie 16,085 01 Bardejov

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno: Mesto Bardejov
Sídlo:
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
IČO: 00 321 842
DIČ:2020622923
Kontaktná osoba : Ing. Ľubomíra Árendášová
Kontakt: 054/3811801, lubomira.arendasova@bardejov.sk
webové sídlo: www.bardejov.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.bardejov.sk/zverejnovanie-informacii

3. Názov predmetu zákazky: „Podpora detského a mládežníckeho hokeja v meste
Bardejov prostredníctvom nákupu športovej výbavy“.
Druh zákazky : Dodanie tovaru - zákazka s nízkou hodnotou
CVP : 37400000-2 – Športový tovar a výbava

4. Rozdelenie predmetu zákazky :
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

5. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie športovej výbavy v rámci projektu „Nákup športovej
výbavy“ realizovaného s finančnou podporou Úradu vlády SR- program Podpora rozvoja
športu na r.2019.
Minimálne technické špecifikácie :
1. Hokejový dres - 96 ks
- Hokejový dres Junior – strih klasik, dlhý rukáv
- Veľkosť M,L
- Látka-gramáž minimálne 220g/m2
- Sublimovaný
- -100% polyester
- Na prednej strane dresu – Logá: klubu, SZĽH, mesto Bardejov, logá sponzorov
- Na zadnej strane dresu : č.dresu a priestor na meno hráča
2. Hokejové chrániče nôh -20ks
-veľkosť12, 13-Junior
-Anatomicky tvarované
-hydrofóbna výstelka
-MD pena-ochrana lýtok
-upevnenie pomocou pásov so suchým zipsom
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6. Predpokladaná hodnota zákazky : 3 380€ bez DPH
7. Odporúčané znenie cenovej ponuky:
Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom: Podpora
detského a mládežníckeho hokeja v meste Bardejov prostredníctvom nákupu
športovej výbavy
je ............,- EUR celkom s DPH.

Cena
Počet
za ks jednotiek
v EUR

P.č
.

Názov položky

1.

Hokejové dresy

ks

96

2.

Chrániče nôh

ks

20

3.

Spolu

Jednotka

Cena
celkom
v EUR
bez DPH

DPH
(20 %)

Cena
celkom
v EUR
s DPH

Zároveň akceptujem všetky podmienky VO uvedené vo výzve na predkladanie cenovej
ponuky a zároveň potvrdzujem, že spoločnosť má oprávnenie na dodanie produktov.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH a
dodržanie technických parametrov podľa špecifikácie. V prípade, ak uchádzač nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom.

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke :
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cena musí byť vyjadrená v EUR.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

10. Dĺžka trvania zákazky a miesto dodania:
Do 31.12.2019, Mesto Bardejov

11. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil doklad o oprávnení podnikať
v požadovanom predmete zákazky, stačí aktuálny výpis z internet. portálu OR SR resp. ŽR
SR.

12. Obchodné podmienky:
Úspešný uchádzač bude povinný dodať požadovaný tovar uvedený v bode 4) do 30
kalendárnych dní od prijatia objednávky.

13. Financovanie zákazky :
Z vlastných zdrojov a z dotácie Úradu vlády SR
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14. Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu :
lubomira.arendasova@bardejov.sk
V predmete e-mailu treba uviesť vetu: „Nákup športovej výbavy“.
Ponuku môže uchádzač predložiť aj listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo
poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať
nasledujúce údaje:
− obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
− názov a sídlo verejného obstarávateľa
− označenie „ Neotvárať – VO“ a heslo súťaže: „Nákup športovej výbavy“.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote : 4.11.2019-11.11.2019 do 12:00 hod.

15. Termín otvárania ponúk:
11.11.2019

o 13:00

16. Ďalšie informácie :
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači e-mailom oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka.

V Bardejove dňa 4.11.2019

MUDr. Boris Hanuščak,v.r
primátor mesta

