Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 02353 Staškov

Výzva
na predloženie cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
alebo cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. pre zákazku - projekt s názvom:

„Šport v obci Staškov - Nákup športovej výbavy“
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Za obec koná:

Obec Staškov
Staškov, Jozefa Kronera 588, 02353
00314293
2020553271
0905 863 031
Ing. Ladislav Šimčisko
uctaren@staskov.sk
Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce

Typ výzvy:
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky alebo zároveň predstavuje aj výber
dodávateľa, čoho výsledkom bude aj uzatvorenie obchodného vzťahu, resp. objednávka
Typ zmluvy:
Objednávka bude vystavená až po kontrole procesu VO zo strany poskytovateľa dotácie Úradom vlády Slovenskej republiky
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Staškov
Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný predmet : 37400000-2 – športový tovar a výbava
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Stručný opis predmetu zákazky:
SADA DRESOV
Set 18 zápasových dresov s krátkym rukávom pre dorastencov futbalového klubu.
V sete kombinácia dresu šedej farby, trenírky čiernej farby, štulpne šedej. Potlač čísla od
2 do 18, farba čierna. Potlač znak obce a znak FK Slávia Staškov. Znak obce umiestnenie
na ramene vpravo, znak FK Slávia Staškov umiestnenie vpredu vľavo.
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Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 02353 Staškov
Prípadne druhá kombinácia v drese oranžovej farby, trenírky biele a oranžové štuple. Potlač
čísla od 2 do 18, farba biela. Potlač znak obce a znak FK Slávia Staškov. Znak obce
umiestnenie na ramene vpravo, znak FK Slávia Staškov umiestnenie vpredu vľavo.
Tiež 2 kompletné sety (dres s dlhým rukávom, trenírky, štulpne) pre brankárov v zelenej
a čiernej kombinácii farieb. Potlač čísla 1-30, farba čierna. Potlač znak obce a znak FK
Slávia Staškov. Znak obce umiestnenie na ramene vpravo, znak FK Slávia Staškov
umiestnenie vpredu vľavo.

Matierál 100 % polyester (rýchloschnúci). Veľkosti oblečenia pre hráčov: 16 ks – veľ. M, 2
ks – veľ L, veľkosti oblečenia brankárov 2ks – veľ. L.

LOPTY
10 ks zápasových lôpt, veľkosti č. 5 pre potreby dorasteneckého družstva v zápase
i tréningu na prírodnom povrchu. Lopta musí mať lcertifikát FIFA Quality PRO. Farba –
kombinácia čiernej a bielej farby alebo červenej a bielej.
V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto plnenia

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie
Variantné riešenie: Nie
Termín dodania: jednorazové dodanie do 28. 02. 2019
Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Úradu vlády SR a z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk: do 17. 12. 2018
Doručenie: e-mailom na adresu: uctaren@staskov.sk.
Ponuky ceny sa predkladajú v slovenskom jazyku.
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Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 02353 Staškov
Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Cena je
vrátane dopravy.

Termín vyhodnotenia ponúk: 18. 12. 2018

Podmienky účasti:
- predloženie ponuky na celý predmet zákazky vrátane dopravy
- dodanie nového a nepoužitého tovaru

V Staškove dňa 13. 12. 2018

.......................................................
Ing. Ladislav Šimčisko
Starosta obce Staškov
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