Občianske združenie ŠURIANSKI JAZDCI, www.surianskijazdci.sk

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno: ŠURIANSKI JAZDCI o.z.
Sídlo: Námestie hrdinov 1, 94201 Šurany
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Konkoly
IČO: 42120721
DIČ: 2022706345
Mobil: 0908161428
e-mail: marekkonkoly@gmail.com
webové sídlo: www.surianskijazdci.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
www.surianskijazdci.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Nákup športovej výbavy pre reprezentačný tím olympijských športov Freestyle BMX a
Skateboarding

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa špecifikácie:
3x BMX BICYKLE 20"
- veľkosť kolies 20“
- veľkosť rámu (dĺžka hornej rámovej trubky) 2 kusy = 21", jeden kus = 20.25“
- materiál rámu, vidlice a riadítok CRMO
- všetky zapuzdrené ložiská
2x SKATEBOARDY
- šírka dosky 8,25"
4x sada PRILBA A CHRÁNIČE
Dve sady vo veľkosti S/M a dve sady vo veľkosti L/XL
Každá sada musí pozostávať z:
- chrániče píšťale (ľavý aj pravý) – zapínanie na suchý zips, plastová vložka
- chrániče kolien (ľavý aj pravý) – zapínanie na suchý zips, plastová vložka
- prilba – certifikovaná na cyklistiku, plastová škrupina
1x TRAMPOLÍNA 366cm
- bezpečná a kvalitná športová trampolína s priemerom minimálne 366cm
- kruhový alebo štvorcový tvar
- kovová konštrukcia z joklovinových oceľových profilov
- kovové schodíky so zábradlím
- mäkký – matracový okraj trampolíny po celom obvode s hrúbkou minimálne 10cm
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- ochranná sieť po obvode s kovovou konštrukciou minimálne 2,3 m vysokou
1x POSILŇOVACIA KLIETKA S HRAZDOU
- multifunkčná klietka s hrazdou na uchytenie gymnastických kruhov a iných prvkov
- výška najvyššej hrazdy 2,5 m
- minimálne 3 hrazdy
1x BLANČNÝ INDO BOARD
- balančná doska na rozvoj rovnováhy indo board, trickboard alebo ekvivalentný
- nosnosť minimálne 120kg

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
2625.00 € bez DPH
3150.00 € s DPH

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky, pri dodržaní podmienok, požiadaviek
a technickej špecifikácie v tejto výzve

7. Dĺžka trvania zákazky:
Do 25.4.2020

8. Podmienky účasti:
Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto
verejného obstarávania. Napríklad informatívny výpis z Obchodného registra Slovenskej
Republiky

9. Požiadavky na predmet zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky, vyžadujeme predložiť ponuku na
celý predmet zákazky. V cene musí byť zahrnutá doprava aj montáž.

10. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob doručenia ponúk:
Do 30.3.2020 12:00
Ponuky prijímame elektronicky na e-mailovú adresu marekkonkoly@gmail.com

11. Termín otvárania ponúk:
30.3.2020 14:00
V Šuranoch 23.3.2020

Ing. Marek Konkoly
Predseda o.z. Šurianski Jazdci

