VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1) IdenYﬁkácia verejného obstarávateľa:
Názov:Slovenská asociácia pretláčania rukou
Adresa:Vavrečka 311
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ján Germanus
IČO: 30811686
DIČ: 2020850931
Telefón: +421905319478
e-mail : sekretariat@armsport.sk
Internetová adresa: www.armsport.sk
IBAN: SK46 0900 0000 0000 1147 3305
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Matúš Hlúbik
Telefón: +421907 316 914
e-mail : sekretariat@armsport.sk
2) Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Rohové výškovopolohovateľné kladky - 3 ks
Spoločný slovník obstarávania (CPV):37400000-2
Hlavný slovník:
Predpokladaná hodnota:

6532,20 Eur bez DPH
7838,64 Eur s DPH

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky : (opis predmetu zákazky).

- Rohové výškovo polohovateľné kladky - 3 ks
- Posilňovací stroj, konštruovaný na báze protismerných, rohových, výškovo
-

nastaviteľných kladiek so závažím minimálne 2 x 100 kg závaží (40 x 5 kg tehličky )
Maximálne rozmery: výška: 226 cm, šírka: 190 cm, dĺžka: 120 cm
Výškovo polohovateľný stĺpec je z nehrdzavejúcej ocele
Minimálne 15 vývrtov (polôh) pre optimálne umiestnenie výšky kladky
Zasúvací systém na výber požadovanej hmotnosti závaží
Možnosť pridania extra závažia na dve symetricky spojené tyčky
Karabínkova koncovka lanka na ľahkú výmenu rukoväte
Spojovacia hrazda
Stabilná oceľová konštrukcia
Povrchová úprava práškovou farbou na ochranu pred hrdzou

Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/
realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky.

3) Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:
Adresa dodania: Vavrečka 311
Požadovaný termín prvého plnenia: júl - august 2020
4) Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky:
Typ zmluvy: objednávka

5) Zdroj ﬁnančných prostriedkov a podmienky ﬁnancovania:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MŠ v zmysle zmluvy č. o poskytnutí príspevku
uznanému športu v roku 2020 , formou bezhotovostného platobného styku, na základe objednávky
verejného obstarávateľa. Nebude poskytnutý preddavok ani záloha, fakturácia prebehne po
prevzatí tovarov a potvrdení dodacieho listu/preberacieho protokolu. Lehota splatnosti faktúry je 30
dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

6) Komunikácia a vysvetľovanie:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto
verejnom obstarávaní písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to
písomnou formou(listom) alebo elektronicky, prostredníctvom e.mailu. Oba údaje sú uvedené v
identifikácii verejného obstarávateľa.
Za moment doručenia ponuky sa považuje dátum, ktorý zapíše pracovník organizácie do knihy
došlej pošty a na obálku v čase jej zaevidovania, alebo v prípade mailovej komunikácie bude
dátum uvedený v hlavičke mailu.
7) Ponuka:
Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
P.č
.

Požiadavka na ponuku

1.

Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr.
Výpis z obchodného registra, Živnostenský list,).

2.

Spracovaná objednávka

Požadujeme predloženie ponuky písomne podľa vzoru cenovej ponuky v prílohe č. 1, poštou v
obálke označenej názvom zákazky a heslom "NEOTVÁRAŤ" alebo elektronicky prostredníctvom
e.mailu v súlade s požiadavkami v tejto výzve pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku.
8) Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená písomne alebo elektronicky v PDF a podpísaná štatutárom. Ponuka
musí byť vyhotovená a predložená v písomne alebo v elektronickej podobe vo formáte, ktorá
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v
elektronickej forme, ale v listinnej, sa predkladajú zoskenované alebo ako fotokópia.

9) Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na adrese e.mail: sekretariat@armsport.sk, alebo
listinne (písomne) na adresu verejného obstarávateľa.
Lehota na predkladanie ponuky:10.06.2020

Ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ
preto záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu.
Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej doručení v
listinnej podobe alebo po záväznom predložení ponuky (rozumej jej odoslaní) uchádzačovi bude
zaslaný email o doručení tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.
10) Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria:
najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH
Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miest/-a. Ak uchádzač predloží cenu na viac
ako určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných platných
pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v
EUR bez DPH. / alebo tá ktorá v rámci multikritérií získa najvyšší počet bodov,

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk,
s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v
prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s
prípravou a doručením ponuky.
11) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť
v prípade ak:
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
• nebude predložená ani jedna ponuka,
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
• predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s
finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 6 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ do 5 pracovných dní od termínu predloženia ponúk písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí
predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov,
ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

Vypracoval : Matúš Hlúbik
Výzvu vypracoval: Matúš Hlúbik
Za opis predmetu zákazky zodpovedá: Mgr. Gabriel Harčarík PhD

Schvaľujem – neschvaľujem
Dátum: 12.5.2020

Ján Germanus

meno, priezvisko a titul
štatutárny orgán

Priloha č.1

CENOVÁ PONUKA
DODÁVATEĽA SLUŽBY – UCHÁDZAČ:
Názov:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ alebo IČSK ak ste platcom DPH:
Bankové spojenie:
Telef.číslo:
Internetová adresa:
e-mailová adresa kontaktnej osoby:
Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie podnikať v predmete obstarávania resp. vykonávať túto činnosť na
základe nasledujúceho dokumentu, ktorý musí byť predložený ako príloha k tejto cenovej ponuke:

Citácia činnosti uvedenej v oprávnení podnikať v predmete obstarávania resp. vykonávať túto činnosť na
základe vyššie uvedeného dokumentu (uviesť presnú citáciu činností v uvedenom dokumente, ktoré sa vzťahujú
k predmetu obstarávania):

Predmet zákazky:

“Rohové výškovo polohovateľné kladky “

Názov predmetu

Množstvo

Počet merných
jednotiek

Jednotková
cena bez DPH
v€

DPH v €

Jednotková
cena
(t.j.konečná
cena s DPH)

Celková cena v
€ vrátane DPH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

ks

rohové výškovo
polohovateľné kladky

CELKOM v €
Som - nie som platcom DPH.
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v cenovej ponuke a v prílohách sú pravdivé.
Podpis oprávnenej osoby za uchádzača:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby: ......................................................................................................................
V ............................ dňa ...............................

