Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Tenisový klub RAKETA
V.B. Nedožerského 103/47
972 12 Nedožery-Brezany
IČO: 42277850
Štatutárny zástupca. Ing. Rastislav Kubovič
Kontakt: 0904322222
Email: kubovic@kpnreal.sk
Webové sídlo: www.raketa.sk
Komunikácia, vysvetľovanie a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a
uchádzačmi bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie
e-mail: kubovic@kpnreal.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): https://www.raketa.sk/podpora-rozvoja-sportu.html
Názov predmetu zákazky: „Tenis všetkým deťom v regióne: nákup športovo-technického
vybavenia Tenisového klubu Raketa pre deti a mládež“
Hlavný kód CPV:
37452700-8 Tenis
37400000-2 Športový tovar a výbava
Druh zákazky: Tovar, zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis: Predmetom zákazky je dodanie športovo-technického vybavenia pre deti a
mládež v Tenisovom klube RAKETA. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha
č.1 Podrobný opis predmetu zákazky s minimálnymi technickými požiadavkami kladenými
na predmet zákazky a príloha č.2 Krycí list zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3167 Eur s DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena, kvalita
Dĺžka trvania zákazky: Lehota na dodanie predmetu zákazky je maximálne do 14 dní odo dňa
nasledujúceho po dni doručenia objednávky predávajúcemu.
Podmienky účasti:
•

Základnou podmienkou účasti je predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f)
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre
požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského
registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

•

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky, vyžaduje predložiť zákazku na
celý predmet zákazky.

•

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

•

V prípade, že víťazný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy, verejný obstarávateľ má
právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí v zmysle platného
vyhodnotenia prieskumu trhu.

•

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady uvedené v podmienkach
účasti. V prípade neúplných dokumentov bude uchádzač vylúčený.

Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk:
•
•

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 22.8.2018 do 12.00 hod.
Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na stanovené miesto doručenia
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania
ponuky v prípade jej doručovania poštovou zásielkou.
• Ponuky uchádzačov treba posielať v zalepenej obálke s označením VO – športovotechnické vybavenie a označením „NEOTVÁRAŤ“ s heslom „Tenis všetkým deťom
v regióne“ poštou alebo doručiť osobne na adresu:
Tenisový klub RAKETA
V.B. Nedožerského 103/47
972 12 Nedožery-Brezany
Termín otvárania ponúk:
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk budú otvorené a vyhodnotené 22.8.2018 o
14.00 hod. v Tenisovom klube RAKETA, V. B. Nedožerského 103/47, 972 12 NedožeryBrezany.

Úspešný uchádzač aj neúspešní uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk
e-mailom, alebo papierovou formou (listom).
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Verejný obstarávateľ stanovuje termín 31.10.2018, ako lehotu, počas ktorej sú ponuky
uchádzačov viazané. V tejto lehote nie je možné ceny ponúkané uchádzačmi v ponukách
meniť.
Nedožery-Brezany, dňa 8.8.2018

Ing. Rastislav Kubovič
štatutárny zástupca
Tenisový klub RAKETA

