MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

rozdeľovníka podľa
Váš list číslo / zo dňa Náš list číslo
11759/1597/2017/Fiam

Vybavuje
Fiamová Mariana Ing.

Svätý Jur
3.7.2017

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru / služby / práce „TELOCVIČŇA - VYBAVENIE.“
v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky,
ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 4 citovaného
zákona
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 24, 90021, Svätý Jur
Tel.č: a fax:
E-mail: msu@svatyjur.sk
2. Typ uzatvorenia zmluvy alebo objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Základná škola, Kollárová 2, Svätý Jur
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
a) Sieť na volejbal
- sieť na volejbal, farba čierna, s anténkami, hrúbka šnúry 3 mm, obšitá po štyroch stranách
páskou, boky zosilnené
- doložiť certifikát

b) Tenisová sieť
- Profesionálna sieť na tenis so zásterou, farba čierna, hr. šnúry 3 mm, materiál PE
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c) Tenisové stĺpy
- stĺpy na tenis profesionálne, hliníkové, oválne s vnútorným pnutím siete, montované do
montážnych puzdier, profil 76x116 mm
- montážne puzdrá na profesionálne tenisové stĺpy, oceľové, na osadenie po podložia ihriska,
priemer 133mm
- kryt montážneho puzdra s vekom pr. 210/150 mm, magnetický systém stabilizovania krytu
puzdra pomocou neodymových magnetov.
- podporné tyčky siete na tenis, vyrobené z oceľovej rúrky, práškovo lakované a pozinkované.
- tenisová stredová páska so závažím
- doložiť certifikát
d) Hádzanárske bránky + montáž
- profesionálne hádzanárske bránky hliníkové (2x3 m), profil 80x80mm. Hlavný rám je v celku.
Oceľové ramená sú skladané. Okraj siete je po celej dĺžke ukrytý vnútri stĺpov a hliníkových
priečok, aj vnútri spodného horizontálneho popruhu ramien, sieť je upevnená pomocou
úchytov, ktoré nepresahujú obrys hliníkového rámu. Všetky oceľové časti sú žiarovo
zinkované. Hĺbka brány 60/80 cm, farba rámu bielo modrá.
- zostava tanierikových úchytov na namontovanie bránok do podložia športovej podlahy,
potrebné dodať všetky komponenty potrebné k montáži 1 páru bránok
- Sieť na hádzanárske bránky bez siete proti odrazu, hr. šnúry 3 mm, materiál PP, r. 60/80 cm,
farba biela
- doložiť certifikát
e) Kurt bedminton
Dodať v piatich rolách, štvorvrstvová konštrukcia s hornou PVC protišmykovou vrstvou.
Čiarovanie biele.
Rozmery: 7,1 m x 15 m x 4,5 mm. Kurt je dopravovaný v 5 kotúčoch v dĺžke 142 cm, s
priemerom 33 cm a váhe 68 kg.
Kurt je potrebné dodať s čiarovaním.
- kurt je potrebné dodať v celku, s návinovou rúrkou,
f) Lavičko-vešiak do šatne
- konštrukcia lavičky s vešiakom je vyrobená z ocele, s povrchovou úpravou. Sedadlo je
vyrobené z drevených dosiek (3 ks), povrchovo upravené bezfarebným lakom, konštrukcia
práškovo maľovaná, farba modrá RAL5010
- jednostranný lavičko-vešiak, šírka lavičky 40 cm, poličky na topánky z oceľových profilov,
operadlo, lišta s vešiakmi je vybavená háčikmi, ktoré sú rozmiestnené po 15 cm.
- celkové rozmery lavičko-vešiaka: výška lavičky od zeme: 402 mm, hĺbka lavičky 420 mm,
celková výška lavičko-vešiaka: 1690 mm.
- požadované rozmery: dl. 180 cm
dl. 170 cm
dl. 150 cm
dl. 130 cm
- doložiť certifikát

5 ks
1 ks
10 ks
2 ks

5. Rozsah predmetu zákazky:
Dodávka a montáž vybavenia telocvične komplet podľa bodu 4

6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania,
7. Spôsob tvorby ceny.
.
 Uchádzač predloží cenovú ponuku v zložení: cena bez DPH, DPH, cena celkom
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky: 25.8.2017
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 11.7.2017 o 10.00 hod.
b) Doručenie elektronicky na email: msu@svatyjur.sk alebo poštou na adrese
uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese, do podateľne
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
Lehota dodania 30 %
Cena
70 %
b) Spôsob hodnotenia kritérií, napr. (každé kritérium bude obsahovať poradie
dôležitosti v bodoch alebo percentách / priama úmera)
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Mariana Fiamová, prednostka MsÚ
Tel. 0915 782076, prednosta@svatyjur.sk
Svätý Jur: 3.7.2017

Ing. Šimon G A B U R A
primátor mesta

