Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
Sídlo:
Župná 18, 945 01 Komárno
Zastúpený: Mgr. Ladislav Broczky, predseda
IČO:
00609153
DIČ:
2021027283
Mobil:
+421 907 339 239
E-mail:
l.broczky@gmail.com
Verejný obstarávateľ bude prijímateľom dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky - program
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“:
názov projektu: „Nákup športovo-technického vybavenia“
podprogram č. 4: Nákup športovej výbavy
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.kajakkomarno.sk
Názov predmetu zákazky:
„Športová výbava - ergometre“
Hlavný kód CPV:
37442320-7 Odporové cvičné stroje na precvičovanie hornej časti tela
Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru, zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami v súlade s ust. § 117
a násl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup športového vybavenia pre obstarávateľa, s cieľom zrealizovať
projekt s názvom „Nákup športovo-technického vybavenia“, realizované s finančnou
podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok
2018“, podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy.
Podrobná špecifikácia a technické parametre sú určené v tabuľke.

Názov

KAJAKÁRSKY
ERGOMETER

Parametre
(uchádzač môže predložiť aj
ekvivalenty)

Špecifikácia minimálnych kritérií:
- s hliníkovým pádlom
- príslušenstvo ku kajakárskemu
ergometru - nastaviteľná karbonová
rukoväť

Jednotková
cena v EUR
Merná
Množstvo
s DPH,
jednotka
resp. cena
celkom

ks

Celková
cena
v EUR
s DPH,
resp. cena
celkom

2
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KANOISTICKÝ
ERGOMETER

Špecifikácia minimálnych kritérií:
- all in one ergometer vhodný na
imitáciu pohybu kanoistu, jazdca na
dračích lodiach

ks

1

Ďalej:
 Súčasťou predmetu zákazky je taktiež doprava do miesta dodania a montáž do sídla
verejného obstarávateľa
 Súčasťou predmetu zákazky je aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, komplexné
preverenie funkčnosti predmetu zákazky
 Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa
 Záručná doba na predmet zákazky je 24 mesiacov od protokolárneho prebratia predmetu
zákazky.
 Tovar musí spĺňať technické požiadavky, musí byť nový, nepoužitý.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6.122,00 EUR bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH, resp. CENA CELKOM
Dĺžka trvania zákazky: jednorazové dodanie tovaru do 31.12.2018
Podmienky účasti:
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať
tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a to predložením kópie výpisu
z Obchodného registra, Živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu
podnikateľov.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk - dátum: 19.10.2018 do 26.10.2018 čas: do 17:00 h
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Kajak & kanoe klub Komárno, o.z., Župná 18, 945 01 Komárno
Ponuky sa prekladajú v slovenskom jazyku.
Termín otvárania (vyhodnotenia) ponúk:
Dátum a čas: 26.10.2018 čas: 17:30 h
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018
Príloha č.1 - Rozpočet - cenové ocenenie predmetu zákazky cena v EUR s DPH, resp. cena
celkom (hodnota kritéria)
V Komárne, dňa 09.10.2018

Mgr. Ladislav Broczky, predseda o.z.
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Príloha č. 1

Cenová ponuka
Parametre
(uchádzač môže predložiť aj
ekvivalenty)

Názov

KAJAKÁRSKY
ERGOMETER

KANOISTICKÝ
ERGOMETER

Jednotková
cena v EUR
Merná
Množstvo
s DPH,
jednotka
resp. cena
celkom

Špecifikácia minimálnych kritérií:
- s hliníkovým pádlom
- príslušenstvo ku kajakárskemu
ergometru - nastaviteľná karbonová
rukoväť

ks

2

Špecifikácia minimálnych kritérií:
- all in one ergometer vhodný na
imitáciu pohybu kanoistu, jazdca na
dračích lodiach

ks

1

Celková
cena
v EUR
s DPH,
resp. cena
celkom

Spolu

Spoločnosť/Osoba (názov, adresa):

Platca DPH (áno/nie):

Dátum a miesto:
Štatutárny zástupca (ak relevantné):
Podpis a pečiatka (ak relevantné):
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