Centrum voľného času – JUNIOR

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:

Centrum voľného času – JUNIOR
Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
webové sídlo:

Mgr. Jarmila Lipková
00365343
2021103953
www.cvcjunior.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://cvcjunior.sk/about/dokumenty/

3. Názov predmetu zákazky:
Nákup športovej výbavy – „Športová výbava na zabezpečenie športových aktivít“
4. Hlavný kód CPV:
374 00000-2 športový tovar a výbava

5. Druh zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou na nákup a dodanie tovaru

6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica

Centrum voľného času – JUNIOR
7. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Rozlišovacia vesta obojstranná - 15 ks
Prilba - bezpečnostná ochrana hlavy proti pádu pri jazde na bicykli, skateboarde, skákacej
tyči, jednokolke a pod. Spolu: 3 ks
Sieť - sieť športová viacúčelová, šírka siete 5m, moţnosť nastavenia výšky 243/172/100cm.
Spolu: 1ks
Futbalová bránka prenosná - (v 1 sade 2 ks) prenosná futbalová bránka, stabilná, pevná
konštrukcia s odolnou hustou sieťou. Moţné bránku zloţiť a preniesť na akékoľvek miesto.
Vhodné na športové hry ako futbal ale aj hokej. 1 sada
Futbalová bránka "panna" prenosná - (v 1 sade 2 ks) prenosné ľahké, kompaktné bránky,
ktoré korešpondujú s veľkosťou tradičnej futbalovej hry "panna" nielen na realizovanie
futbalu ale aj hokeja. 1 sada
Agility prekáţka 50 cm - flexibilné vyuţitie, slúţi ako pomôcka pri tréningu agility,
koordinácie, rýchlosti a odrazovej sily. Spolu: 6 ks
Agility prekáţka 41 cm - flexibilné vyuţitie, slúţi ako pomôcka pri tréningu agility,
koordinácie, rýchlosti a odrazovej sily. Spolu: 6 ks
Agility prekáţka 15 cm - flexibilné vyuţitie, slúţi ako pomôcka pri tréningu agility,
koordinácie, rýchlosti a odrazovej sily. Spolu: 6 ks
Rebrík koordinačný - s dvoma sekciami pevne spojený, slúţi na tréningovú činnosť - krátky
šprint, zmena smeru, zrýchlenie a náhla zmena rýchlosti v rôznych smeroch, skipping a pod.
Spolu: 1 ks
Expander pre tréning rýchlosti - 3 m expander pripevnený o opasok skobou, na koncoch
expandera soft rúčky per nastavenie poţadovaného odporu, vyuţiteľnosť napr. vo futbale.
Spolu: 4 ks
Guma posilňovacia - s nízkym odporom, gumový expander, slúţi na realizáciu odporových
cvičení, rehabilitačných cvičení, má široké spektrum pouţitia. Spolu: 2 ks
Méta značkovacia flat - (V 1 sade 12 ks) - slúţi na značenie priestoru, s protišmykovou
úpravou, vhodné do interiéru (telocvične/športovej haly),ale aj exteriéru (ihrisko). Spolu: 5
sád
Méta vytyčovacia farebná - (v 1 sade 25 ks) - slúţi ako trénerská pomôcka pri trénovaní
kondície alebo agility, pri organizovaní tréningov. Spolu: 2 sady
Kuţel tréningový - výška 22 cm, plastový, slúţi ako základná tréningová pomôcka pre
značenie priestoru. Spolu 30 ks
Značkovací agility linemarker (v jednej sade 10 ks) - slúţi na značenie priestoru, gumený
protišmykový, veľkosť lamely 43cm x 4 cm. Spolu: 3 sady
Kick Coach - futbalový trenaţér s opaskom, gumou a obalom pre všetky typy lôpt. Slúţi na
zlepšenie kopacej techniky inovatívnou formou. Spolu: 5 ks
Jednokolka - 20", pevné ergonomické sedadlo, PVC pedále s povrchovou úpravou. Slúţi na
realizáciu športov ako hokej, basketbal, turistiku, downhill, offroad, freestyle, street, flat, trial.
Spolu: 2 ks
Skákacia tyč - vzduchom poháňaná pogo tyč, pre vysoké skoky, slúţi na realizáciu skokov a
letov, tréning rovnováhy a precvičovanie svalstva. Spolu: 1 ks
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Chodúle hliníkové - detské hliníkové chodúle, ľahké, zloţiteľné stúpačky, penové chyty a
gumové podráţky, výškovo nastaviteľné do 1,8 m, stúpačky nastaviteľné do 70 cm. Slúţi na
tréning koordinácie. Spolu: 1 ks
GPS trackingsystem - pri zabezpečovaní športov ako cezpoľný beh, vytýčenie vzdialeností,
resp. pri realizácií branno-orientačného behu druţstiev ţiakov stredných škôl.
Spolu: 4 ks
Panna Field kruh - slúţi na realizáciu hry Panna, rozdiel medzi beţným futbalom a hrou v
Panna ihrisku je, ţe lopta nemôţe vybehnúť cez postrannú čiaru alebo prekročiť líniu bránky.
Spolu: 1ks
Spikeballsada - slúţi na realizáciu hry spikeball. Spolu: 2 ks
Lano preťahovacie - juta 10m - slúţi na preťahovanie alebo tréning rovnováhy, na koncoch
voľné. Spolu: 1 ks
Športový radar - vhodný na meranie rýchlosti strely, behu alebo reakcie. Spolu: 1 ks
Lopta futbalová - s tepelne lepeným bezšvovým prevedením, ktoré zabezpečí a niţšiu
absorpcii vody, kontrastná grafika lopty viditeľná za kaţdého počasia. Na realizáciu
športovej hry - futbal. Spolu: 1 ks
Lopta volejbalová - povrch lopty opatrený špeciálnym protišmykovým povrchom, zlepšená
mäkkosť a dotyk, odolnosť proti potu, lepšia trajektória letu s minimálnou turbulenciou. Slúţi
pre loptovú hru - volejbal. Spolu: 2 ks

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
2658,34 €

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniţšia celková cena zákazky v EUR bez DPH
a dodrţanie technických parametrov podľa špecifikácie.

10. Dĺžka trvania zákazky:
31.12.2019

11. Podmienky účasti:
-uchádzač predloţí doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v
predmete tohto verejného obstarávania, napr. výpis z Obchodného registra SR,
Ţivnostenského registra SR alebo iného príslušného registra dodávateľa
- predloţenie ponuky na celý predmet zákazky (podpísaný a opečiatkovaný) – Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

12. Použitie elektronickej aukcie:
nie

13. Požiadavky na predmet zákazky:
Predmet zákazky musí vyhovovať hlavne kvalitou a cenou predpokladanej hodnote zákazky.
Verejný obstarávateľ neumoţňuje rozdelenie zákazky a vyţaduje predloţiť zákazku na celý
predmet zákazky.Cena je vrátane dopravy.
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14. Lehota na predkladanie ponúk:
06.12.2019 12:00
na e-mailovú adresu krull@juniorbb.sk.Do predmetu e-mailu uviesť „Nákup športovej
výbavy“.

15. Termín otvárania ponúk:
06.12.2019 14:00

16. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
31.12.2019

17. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Úradu vlády v rámci programu Podpora
rozvoja športu na rok 2019 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

18. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
Príloha č.1 - Zoznam športového materiálu– poloţkovitý rozpočet
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

V Banskej Bystrici dňa 27.11.2019

Mgr. Jarmila Lipková
štatutárny zástupca
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Príloha č.1 –Zoznam športového materiálu– poloţkovitý rozpočet
Zoznam športového materiálu
Názov materiálu
rozlišovacie vesty
prilby
siete
Futbalová bránka prenosná
Futbalová bránka "panna" prenosná
Agility prekáţka 50 cm
Agility prekáţka 41 cm
Agility prekáţka 15 cm
Rebrík koordinačný
Expander pre tréning rýchlosti
Guma posilňovacia
Méta značkovacia flat
Méta vytyčovacia farebná
Kuţel tréningový
Značkovací agility linemarker
Kick Coach
Jednokolka
Skákacia tyč
Chodúle hliníkové
GPS trackingsystem
Panna Field kruh
Spikeballsada
Lano preťahovacie
Športový radar
Lopta futbalová
Lopta volejbalová
Spolu

MJ

Cena
za MJ v €
bez DPH

Mnoţstvo
MJ

Cena spolu
v€
bez DPH

Cena spolu
v€
s DPH

15
3
1
1
1
6
6
6
1
4
2
5
2
30
3
5
2
1
1
4
1
2
1
1
1
2

ks
ks
ks
sada
sada
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sada
sada
ks
sada
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

x

V ................................., dňa: .........................

x

x

..........................................................
Štatutárny zástupca
(meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Verejný obstarávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Webové sídlo:

Centrum voľného času – JUNIOR
Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica
Mgr. Jarmila Lipková
00365343
2021103953
www.cvcjunior.sk

Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba uchádzača:
Telefón:
Email:

Predmet zákazky: Nákup športovej výbavy – „Športová výbava na zabezpečenie
športových aktivít“- zákazkas nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predmet zákazky

Celková cena bez DPH
za predmet zákazky

„Nákup športovej výbavy
– „Športová výbava na
zabezpečenie športových
aktivít“

DPH 20% Celková cena s DPH
za predmet zákazky
€
€
€

V prípade, ţe uchádzač nie platcom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní
v ponuke.

V ................................., dňa: .........................

..........................................................
Štatutárny zástupca
(meno, podpis, pečiatka)

