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 : 0908 641 735, 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: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia telocvične
"Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja".

Druh zákazky: nákup športového tovaru a výbavy pre školy
Stručný opis: Nákup športového tovaru a výbavy súvisiacich s realizáciou projektu vrátane
dopravy.
Špecifikácia tovarov :
1) Ochranné mantinely (výška 1,05 m) – (demontovateľné)
18 bm
(dĺžka dielu podľa špecifikácie, farba podľa výberu, vyrobené z epoxidu a kovovej
konštrukcie.
2) Prenosná lavica so 6 plastovými sedadlami (dĺžka 3 m) – 4 ks
(nastaviteľná lavica s plastovými sedadlami. Konštrukcia vyrobená z ocele s
povrchovou úpravou – farba podľa špecifikácie.
3) Florbalový set
(10 ks hokejok IFF vyrobených z uhlíkových vlákien, dĺžka 100 cm, dĺžka s čepeľou
111 cm, tvrdosť 26 mm, čepeľ ľavá/pravá SHOOT IFF, omotávka DUAL/SUPER
GRIP - čierna, protišmyková, pot absorbujúca).
(10 ks - loptičiek TRIX IFF vyrobených z plastu - PA, priemer loptičky 72 mm,
Hokejky a loptičky certifikované medzinárodnou florbalovou federáciou IFF )
4) Brankársky florbalový dres – 1 ks
(dres spojený zároveň s vestou, vystuženie hrudníka k brankárskym nohaviciam,
dres vhodný pre juniorov a žiakov školy, veľkosť L)
5) Brankárske florbalové nohavice – l ks
(vhodné pre juniorov a žiakov školy, veľkosť L)
6) Ochranná sieť - 4 x 24 m – 1ks
(oko 100x100 mm, hrúbka vlákna 3mm, farba podľa výberu, vrátane príslušenstva)

7) Ochranná sieť (4x 12 m) – 2 ks
(oko 100x100 mm, hrúbka vlákna 3mm, farba podľa výberu, vrátane príslušenstva)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena porovnateľnej kvality s DPH vrátane
dopravy, dodržanie technických parametrov.
Dĺžka trvania zákazky:
Zákazku je potrebné realizovať do 30 dní od zaslania objednávky.
Podmienky účasti:
1) Predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
2) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
3) Tovar musí spĺňate technické požiadavky, musí byť nový, nepoužitý
4) Záručný a pozáručný servis
5) Reklamácie vybaviť do 48 hodín
6) Uchádzači nemajú nárok na úhrady nákladov spojených účasťou v tejto súťaži.
7) Ponuky sa predkladajú, v listinnej podobe v zalepenej obálke s textom: „
NEOTVÁRAŤ! – projekt“ alebo e-mailom na adresu gfavranov@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: do 14.9.2018
Termín otvárania ponúk: 17.9.2018
Vranov nad Topľou, 6.9.2018

PaedDr.Marián Babej
riaditeľ školy

