Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Obec Jarabina
-

Názov adresy a kontaktné údaje
Sídlo: Jarabina 58, 065 31 Jarabina
v mene ktorého koná: Lívia Kovalčíková, B.S.B.A
IČO: 00329932
Bankové spojenie: 0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 1589349559
Číslo účtu v tvare IBAN: SK24 0200 0000 0015 8934 9559

-

Webové sídlo (internetová adresa): http://www.obecjarabina.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.obecjarabina.sk
Názov predmetu zákazky: Podpora športu v Obci Jarabina – nákup športovej výbavy
Hlavný kód CPV: 37420000-8 výbava do telocvične, 37450000-7 Vybavenie na vonkajšie a
halové športy

Druh zákazky: tovary
Stručný opis: Nákup športového vybavenia. Presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1
výzvy na predkladanie ponúk
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 225,00 € bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace
Podmienky účasti:Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO
písmeno f)
-

Kópia výpisu z ORSR, resp. odkaz na el. zverejnenie dokumentu v orsr

Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2018
Ponuky sa predkladajú:
Ponuky je možné predložiť: elektronicky, alebo písomne
- v elektronickej forme do 21.12.2018 na adresu kaspaslovakia@gmail.com
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: Podpora športu v Obci
Jarabina – nákup športovej výbavy – Neotvárať“
-v písomnej forme ( osobne alebo poštou) na adresu: Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29,
040 18 Košice
Na obláklu, ktorá obsahuje písome predloženú ponuku, je potrebné uviesť: Podpora
športu v Obci Jarabina – nákup športovej výbavy – Neotvárať“
Termín otvárania ponúk: 27.12.2018 o 8:00. Otváranie ponúk je neverejné
Spôsob určenia ceny:
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu
podľa prílohy č. 1
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR
DPH 20% ...................................................................... EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
-

-

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom
znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s
realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné)
v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená a
vychádzať z celého predmetu zákazky.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.3.2019
Zmluvné podmienky: Víťaznému uchádzačovi bude zslaná objednávka do termínu
viazanosti ponúk

V Jarabine dňa 3.12.2018

Mgr. Katarína Slobodová
Poverená realizáciou VO

Príloha č. 1 Špecifikácia s rozpočtom
Názov položky

Popis

Florbalová bránka

Florbalová bránka oficiálnych
rozmerov vrátane sietí a zásterou.
Bránka je polepená certifikačnou
známkou IFF, je teda vhodná pre
všetky ligové zápasy. Bránka
oficiálnych rozmerov vyrobená z
ocele. Florbalová bránka 160x115
cm vrátane siete a zástery. Súčasťou
balenia JE sieť a zástera.
Parametre:
- Zvarená (neskladatelná)
- Dĺžka: 160 cm
- Výška: 115 cm
- Hĺbka: 40 cm
- Materiál: oceľ
- Siete: ANO
- Hmotnosť: 12kg
Florbalový palica určená pre
začiatočníkov, žiakov a mládež,
klasická hokejka pre školský florbal.
Profesionálna certifikovaná
florbalová loptička sa skvelými
aerodynamickými vlastnosťami. Jej
povrch pokrývajú jamky v raz takej
hustote než je bežné u ostatných
loptičiek na trhu. Loptička tak lieta
stabilne a predvídateľne. Vnútri
loptičky je v horizontálnej i
vertikálnej osi zakomponovaný
stabilizačný prstenec (X-Bar), ktorý
ešte viac zvyšuje stabilitu loptičky v
lete a zvyšuje jej odolnosť.
Určené pre deti do 6 rokov na hru
basketbalu v exteriéri/interiéri.
Vysoká odolnosť a priľnavosť.
Malá basketbalová lopta veľkosti 3
je ideálna pre deti do 6 rokov. Tí
najmenší ju majú radi, pretože je
ľahká, malá a dá sa dobre uchopiť.
Určené pre deti do 10 rokov na hru
basketbalu vonku i vnútri. Ľahká a
menej bolestivá.
Detská basketbalová lopta veľkosti 5
je jedinečná. V porovnaní s modelmi
rovnakej veľkosti je ľahšia a
jemnejšia, aby deťom umožnila
ľahšie sa naučiť hrať basketbal.
Určené pre deti na hru basketbalu
vonku i vnútri (dievčatá od 10 rokov
a chlapci od 10 do 12 rokov).
Basketbalová lopta má oficiálnu
veľkosť pre dievčatá od 10 rokov a

Florbalová hokejka
Florbalová loptička

Basketbalová lopta
veľkosť 3

Basketbalová lopta
veľkosť 5

Basketbalová lopta
veľkosť 6

Počet ks Jednotková Cena
cena
spolu bez
DPH
2

10

5

4

4

4

20% DPH Cena
celkom s
DPH

Rozlišovací dres

chlapcov od 10 do 12 rokov. Penová
guma zjemňuje kontakt s loptou pre
príjemný dotyk.
Rozlišovacie dresy sú nevyhnutné
10
pre tréning profesionálnej a
rekreačnej skupinovej hry. Sú
vyrobené presne tak, aby zahŕňali
perfektný strih a kvalitný použitý
materiál. Rozlišováky umožňujú
prehľad na ihrisku a dobrú periférnu
viditeľnosť. Dopomôže k tomu, aby
vaša prihrávka vždy našla svojho
adresáta.

Futbalový komplet vhodný k aktívnej
hre.Komplet obsahuje dres, trenky a
štucne.
Kvalitné futbalové chrániče. S
Futbalové chrániče
ochranou členku v mnohých
holenné, členkové
veľkostiach.
Na cvičenie v telocvični, prípadne vo
Švédska lavička s
fitness centre je vhodná táto švédska
kladinou 3 m
lavička. Jej doska je vyrobená zo
smrekového dreva. Jej kladina je
vyrobená zo smrekového reziva.
Povrchová úprava tejto švédskej
lavičky je doplnená bezfarebným
lakom. Obsahuje tiež aj špeciálny
hranolček, ktorý umožňuje jej
zavesenie na rebrinu. Ak ju otočíte,
môžete ju tiež použiť ako kladinu.
Hrúbka jej hornej dosky je 3 cm. Jej
rozmery sú: 30 x 25 x 300 cm (výška
x šírka x dĺžka).
7 dielna švédska bedňa - kónická,
Švédska debna 7čalúnená koženkou. Vhodná
dielna
pomocka do každej telocvične.
Extra pružná, odolná, príjemný
Podložky na cvičenie
povrch, ľahko udržiavateľný
materiál, dlhá životnosť.
Červené skákacie vrece pre rozvoj
Hop vrece
dynamiky. Veľkosť 90cm. Skákacie
vrecia pre rozvoj dynamiky,
koordinácie pohybov a rovnováhy.
Vyrobené sú zo 100% nylónovej
tkaniny s pevným šitím pre zaistenie
dlhej životnosti aj pri nešetrnom
zaobchádzaní. Základ 25 x 25cm
Lano na preťahovanie LANO NA PREŤAHOVANIE = 10 M

10

Nastaviteľná prekážka Prekážku sa dá nastaviť na 3
veľkosti : 15 / 22 / 28 cm
na beh

10

Futbalový komplet

Univerzalny podstavec

Podstavec Jolly s vrchným otvorom
3cm ako základňa pre tyčku Jolly. V
prípade potreby zaťaženia pieskom
alebo vodou využite otvor na
spodnej strane podstavca. Cena za
kus.

10

1

1

10

5

1

10

Tyčka do podstavca

Gymnastická lopta
65cm
BOSU

Závesný posilňovací
systém TRX
Sieť na 15 lôpt

Futbalová bránka s
otvormi

Vinylové činky

Basketbalová lopta
veľkosť 7

Medicimbal 1 kg

CENA CELKOM

Tyčky pre vytváranie slalomovej
alebo prekážkovej dráhy v interiéri
aj exteriéri. Používajú sa s
podstavcom Jolly . Dodávané sú v
dvoch veľkostiach s dĺžkou 160cm a
priemerom 3cm. Cena za kus.
Gymnastická lopta, veľkosť 65cm,
nosnosť 600kg, ručná pumpa

10

2

BOSU je najznámejšia balančná
2
podložka, ktorú môžete využiť od
rehabilitácie až po profesionálnu
športovú prípravu. Pri cvičení
aktivuje posturálne svaly, napomáha
zlepšiť držanie tela a koordináciu
pohybov.
Univerzálnýzávasný posilňovací
1
systém celého tela.
Sieť na lopty je určená pre prenos,
3
manipuláciu a uchovávanie až 15
lôpt počas skupinových loptových
športov. Táto sieťka na lopty je
vyrobená z kvalitného a pevného
polyesteru a jednoducho sa prenáša.
Vďaka zvoleným materiálom a
celkovej konštrukcii je tiež zaručená
dlhá životnosť sieťky aj pri častom
používaní.
- kovová konštrukcia z trubiek
1
priemerom tyči 2,45cm
- rozmer bránky: 290x165x90cm
- s otvormi a sieťkou
- jednoduchá manipulácia
- povrch odolný voči poveternostným
podmienkam
Vinylové činky Sapphire 2 x 1kg pre 5
posilňovacie cvičenia horných
končatín a hornú časť trupu.
Vinylové činky sa používajú pri
aerobiku a pri posilňovacích
hodinách P-classu a Bodystylingu.
Určené pre basketbalistov na hru
vonku i vnútri (muži od 12 rokov).
Basketbalová lopta má oficiálnu
veľkosť pre chlapcov a mužov od 12
rokov. Vďaka penovej gume ponúka
jemnejší dotyk a odolnosť.
Medicimbal je jeden z najstarších,
ale dodnes často používaných
gymnastických náradí.

4

5

