Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO 17151627, DIČ 2020635815
Štatutár organizácie : PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy
Kontakt : 057/4464281, gfavranov@gmail.com , www.css-vranov.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.css-vranov.sk/verejne-obstaravanie/
Názov predmetu zákazky: Športový tovar a výbava pre školu
Hlavný kód CPV: 37400000-2 – Športový tovar a výbava, 60000000-8 – Dopravné služby
Druh zákazky: nákup športového tovaru a výbavy pre školy, zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis: Nákup športového tovaru a výbavy súvisiacich s realizáciou projektu vrátane
dopravy.
Špecifikácia tovarov :
1) Gymnastická lavička s kladinou - materiál: mäkké drevo, protišmykové nožičky,
dĺžka: 4m, lavička je multifunkčná, otočením hore-nohami sa môže použiť ako kladina
o šírke 10cm – 2 ks
2) balančná doska pre koordináciu - pomôcka pre všestranné precvičenie tela a zlepšenie
koordinácie – 2 ks
3) set diskových značiek - sada obsahuje 10ks+10ks značiek + stojan, výška:19cm,
váha:32g, farba: žlto-oranžová, resp. červeno-modrá – 3 ks (sada)
4) sieť na futbalovú bránu - materiál: polypropylén, hrúbka:3mm, rozmer: 3*2m, hĺbka:
80/150cm, farba: biela – 2 ks (sada)
5) odrazová doska - materiál: špeciálne tvarovaná preglejka, povrch z gumy, rozmer:
1200*600mm, výška prednej časti:21,5cm, neodmysliteľná súčasť viacerých
gymnastických cvikov – 1 ks
6) gymnastická koza - materiál: lepené mäkké drevo, potiahnutá syntetickou kožou, nohy
z oceľových profilov lakovaných práškovaním, protišmykové plastové kopýtka,
nastaviteľná výška: 90-130cm – 1 ks

7) šplhacie lano - materiál: pevná juta, priemer: 28mm, oceľové upínanie na jednej
strane, spodný koniec zabezpečený proti rozplietaniu, štandardná dĺžka: 5m – 3 ks
8) žinenka - rozmer: 200*120*10cm, protišmyková, odolná, zdravotne nezávadná, výplň:
špeciálna polyuretánová pena, ideálna pre školy – 2 ks
9) zarážacie brvno - materiál: epoxidová živica, rozmer: 1220*300*100mm s rezom
6*20mm, na 3 stranách sú drážky umožňujúce montáž do zeme, vhodné pre vrh guľou
– 1ks
10) odrazová doska pre skok do diaľky - materiál: epoxidový laminát, povrch z
vodeodolnej preglejky, môže byť upevnená priamo do zeme alebo do špeciálneho
rámu – 1 ks
11) rám odrazovej dosky - materiál: hliník, trvalo zabetónovaný, umožňuje jednoduchú
inštaláciu odrazovej dosky, vnútorné rozmery: 1220*300*100mm – 1 ks
12) lopta X-treme junior 4 - zápasová futbalová lopta, veľkosť: 4, materiál: carbon gold
pearl, hmotnosť: 305-390g – 4 ks
13) lopta premium junior 4 - zápasová futbalová lopta, veľkosť: 4, materiál: polyuretán,
hmotnosť: 305-390g – 4 ks
14) lopta training 4 - tréningová futbalová lopta, veľkosť: 4, materiál: G14, hmotnosť:
350-390g – 4 ks
15) basketbalový kôš s kovovou sieťkou - materiál: galvanizovaná oceľ, s kovovou
sieťkou – 2 ks (sada)
16) žinenka - rozmer: 195*120*5cm, protišmyková, odolná, zdravotne nezávadná, výplň:
špeciálna polyuretánová pena, ideálna pre školy – 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 159,00 € s DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena porovnateľnej kvality s DPH vrátane
dopravy, dodržanie technických parametrov.
Dĺžka trvania zákazky:
Zákazku je potrebné realizovať do 10 dní od podpísania zmluvy s verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ, môže podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom až po kontrole a
schválení procesu verejného obstarávania Úradom vlády SR.

Podmienky účasti:
1) Predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
2) Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklad o oprávnenosti
dodávať tovar, poskytovať službu, alebo práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky, napr. výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo
iného príslušného registra dodávateľa.
3) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
4) Tovar musí spĺňate technické požiadavky, musí byť nový, nepoužitý
5) Záručný a pozáručný servis
6) Reklamácie vybaviť do 48 hodín
7) Uchádzači nemajú nárok na úhrady nákladov spojených účasťou v tejto súťaži.
8) Ponuky sa predkladajú, v listinnej podobe v zalepenej obálke s doručenkou 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  text: „ NEOTVÁRAŤ! – projekt
Podpora rozvoja športu 2018“.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: do 17.8.2018
Termín otvárania ponúk: 22.8.2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 90 dní

Vranov nad Topľou, 6.7.2018

PaedDr.Marián Babej
riaditeľ školy

