Výzva na predkladanie ponúk
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
web:

Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Ing. Katarína Pindešová – riaditeľka školy
017078466
2021403021
051/7711458
sekretariat@suspo.sk
www.suspo.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese:
http://suspo.sk/dokumenty/verejneobstaravanie/aktualne-spravy-vo
Názov predmetu zákazky: „Hoď štetec, vrhni paletu a športuj“ – nákup športovej výbavy
Hlavný kód CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis:
Nákup športovej výbavy:
Názov

MJ

Počet jednotiek

Rozlišovacia vesta, 100% polyester, veľkosť XL, oranžová
Volejbalová sieť ligová profi s puzdrami na anténku so suchým
zipsom a anténkami (180cm) do púzdra; rozmery siete: šírka
9,5m; výška 1 m; oko: 10 cm; materiál: 3 mm uzlová UV
stabilizovaná polypropylénová sieť
Volejbalová sieť s oceľovým lankom rozmer: 9,5 x 1 m; veľkosť
očiek: 10 cm; materiál: polypropylén; napínacie lanko: oceľové
lanko; hrúbka materiálu: 2 mm - sieť na bežné použite; farba:
biela
Švihadlo crossfit -maximálna dĺžka: 330 cm (nastaviteľné);
materiál rukoväte: plast s mäkkým penovým obalom; materiál
lanka: oceľ potiahnutá mäkčeným PVC
Plastový tréningový- vytyčovací kužeľ s otvormi a horným
zárezom- bočné otvory v počte 2 na celkovo štyri strany- vrchný
otvor, zárez pre kruh / plochý /
Méty značkovacie set 25ks so stojanom, po zašliapnutí sa méty
nelámu
Brankárska florbalová maska so systémom nastavenia veľkosti,
systém odvetrávania, z odolného plastu, anatomický polstrovaná,
veľkosť Junior
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2

Volejbalový nákoleník s otvorom v zadnej časti kolena,
elastický,z materiálu nylon a bavlna, ale silný ochranný vankúš
je vyrobený z molitanu, veľkosť L
Fitlopta 55cm, s odolného PVC, minimálna nosnosť 100 kg, pre
osoby vysoké cca 156-165 cm
Fitlopta 75 cm, z odolného PVC, minimálna nosnosť 300 kg
Stolnotenisová raketa tréningová, materiál: viacvrstvová
drevená preglejka, gumový poťah, rukoväť konkávna, hmotnosť
do 175 g,
Stolnotenisová sieťka s držiakmi, bavlnená sieťka s
polyetylénovou priadzou a oceľové držiaky s nastaviteľnou
výškou a predpätím siete pomocou jednoduchého klipu, držiaky
možno upnúť na stoly s hrúbkou dosky od 12 do 28 mm.
Stolnotenisová loptička priemer 40mm, materiál: nehorľavý plast
(cellu free)
Bránka florbalová pevná so sieťou 116 x115 cm, vrátane
zástery, trúbky z ocele, farba červená
Florbalová hokejka veľkosť 92 cm, profil držania guľatý pravý, ľavý, materiál čepele: PA, materiál palice: 100%
sklolaminát, tvrdosť hokejky: 31 mm, omotávka: protišmyková
Futbalová lopta Nike, so zosilnenou pryžovou dušou, materiál:
60% pryž, 15% polyuretán, 13% polyester, 12% EVA, váha do
445 g, obvod do 695 mm, alebo ekvivalent
Futsalová halová lopta, textilná plsť, veľkosť 5, ručne šitá,
hmotnosť do 475g
Florbalová loptička priemer 72mm, s povrchom "hadej kože"
Gymnastická tyč 120 cm, materiál: drevo, priemer: 25 mm
Kladina lepená drevená, čalúnená dĺžka 3m, + preglejkové
podstavce, celková výška je 20 cm, šírka nášľapnej plochy je 10
cm
Lano na šplhanie 6m, priemer 35mm, z prírodnej 100% juty,
lano je na jednom konci zakončené krúžkom na zavesenie s
priemerom 6 cm a na druhom konci je voľné, nosnosť:
minimálne 500 kg
Stopky ST8334R /30 SECCO S , napájanie z batérie, plastové
puzdro, digitálny ciferník, stopky, pamäť na medzičasy na 30
kôl, odpočítavacie stopky, budík, krokomer alebo ekvivalent
Švédska debna molitanová štvordielna; rozmer: výška 120 cm;
dĺžka- 100 cm; šírka spodnej časti- 80 - 40 cm; jednotlivé diely
spojené masívnymi suchými zipsami
Gymnastický pás – behúň dĺžka 6 m,šírka 1,8 m, výplň
plstenná, hmotnosť cca 5 kg / m, hrúbka koberca 10 mm,
protišmyková vrstva na spodnej strane, vrchná strana je zo 100%
polyesteru
Lavička švédska 2,5m gymnastická s kladinkou, drevo, výška
29cm, hrúbka hornej dosky cca 3 cm
Fitness trampolína 122 cm, nosnosť: min 110 kg, mäkký
obvodový vankúš chrániaci proti nárazu, oceľová konštrukcia
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Schodík pre step- tri výškové úrovne pre zvýšenie záťaže nastaviteľná výška 15,20,25 cm, protišmykový povrch a nôžky,
nosnosť: 250 kg,
Karimatka dvojvrstvová 200x60x1,2 cm, materiál pena EVA,
hmotnosť: cca 310 g
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Pilatest lopta mäkká 22 cm- Overball, nosnosť: min 100 kg
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Pilatest valec 90 cm, priemer 15 cm, tuhá pena
Frekvenčný rebrík 4,5m, materiál: PVC/Polypropylén, šírka: 43
cm, závesné popruhy, obal na prenášanie, s minimálne 11-mi
napevno fixovanými plasovými priečkami, váha: cca 1,1 kg
TRX závesný pás, závesné popruhy, držiak do dverí,obal na
prenášanie sady, kvalitné popruhy s nosnosťou niekoľko sto
kilogramov, konce popruhov opatrené mäkkými úchopmi pre
ruky, nízka hmotnosť
Stolnotenisový stôl skladací systém so zaistením, možnosť
pohybu stola na 4 gumových kolieskach o priemere 100 mm dve kolieska s brzdou, farba stola zelená, rozmer stola 2740 x
1525 x 760 mm, drevená hracia doska min 25 mm, okrajový lub
min 60 mm, tyče nôh 40 x 40 mm, skladací systém so zaistením
možnosť pohybu stola na 4 gumových kolieskach o priemere 100
mm, dve kolieska s brzdou, zloženie umožňuje hru jedného
hráča, rozmer pre uskladnenie 153 x 70 x 155 cm, stôl je
vybavený držiakom sieťky a sieťkou, hmotnosť cca 113 kg
Kompas- školská buzola: lupa; pravítko a meradlo vzdialenosti
100 mm; meradlá 1:25000, 1:50000; dĺžka najdlhšej strany 100
mm; šírka 60 mm; fluorescenčná ručička ukazovateľa; šnúrka na
zavesenie na krk
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Kettlebelly 4 kg, vysoko kvalitná zliatina odliata z jedného kusu
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Kettlebelly 6 kg, vysoko kvalitná zliatina odliata z jedného kusu
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Tričká s potlačou 1. miesto - bavlnené tričko s logom školy
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Vecné ceny – kľúčenka - 2. miesto
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Vecné ceny - potítko - 3. miesto
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Putovný pohár riaditeľa školy na „Olympijský festival mládeže“
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Verejný obstarávateľ príjme aj ekvivalenty, ak tie budú spĺňať požiadavky obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky, vyžaduje predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky:

5.638,93 € bez DPH/ 6.766,72 € s DPH

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Dĺžka trvania zákazky: do 31.10.2018
Zmluvu s úspešným uchádzačom podpíše verejný obstarávateľ až po súhlasnom stanovisku
Úradu vlády SR. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak mu
nebudú pridelené prostriedky z programu Podpory rozvoja športu.

Podmienky účasti:
- splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže kópiou výpisu z obchodného registra,
živnostenského registra alebo potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
- predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky vrátane dopravy,
- dodanie tovaru podľa technických požiadaviek, nový nepoužitý,
- dodanie tovaru do 31.10.2018,
- záručný a pozáručný servis.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej ponuke osobne, kuriérom, poštou na adresu Stredná
umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov do 07.09.2018 do 13,00 hod. s označením názvu
zákazky a „Neotvárať“.
Termín otvárania ponúk: 07.09.2018 o 14,00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018

V Prešove, 30.08.2018

Ing. Katarína Pindešová,
riaditeľka školy

Príloha č. 1: Cenová ponuka na nacenenie

Cenová ponuka na nacenenie

Verejný obstarávateľ

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Predmet zákazky

„Hoď štetec, vrhni paletu a športuj“ – nákup športovej
výbavy

Identifikačné údaje uchádzača

Položka

Názov
MJ

1.

2.

Rozlišovacia vesta, 100%
polyester, veľkosť XL,
oranžová
Volejbalová sieť ligová profi
s puzdrami na anténku so
suchým zipsom a anténkami
(180cm) do púzdra; rozmery
siete: šírka 9,5m; výška 1 m;
oko: 10 cm; materiál: 3 mm
uzlová UV stabilizovaná
polypropylénová sieť

Cena
Jednotková
celkom
Počet cena v EUR
DPH 20 %
v EUR bez
jednotiek bez DPH
DPH

ks

50,00

ks

1

Cena
celkom
v EUR s
DPH
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Volejbalová sieť s oceľovým
lankom rozmer: 9,5 x 1 m;
veľkosť očiek: 10 cm; materiál:
polypropylén; napínacie lanko:
oceľové lanko; hrúbka
materiálu: 2 mm - sieť na bežné
použite; farba: biela
Švihadlo crossfit -maximálna
dĺžka: 330 cm (nastaviteľné);
materiál rukoväte: plast s
mäkkým penovým obalom;
materiál lanka: oceľ potiahnutá
mäkčeným PVC
Plastový tréningovývytyčovací kužeľ s otvormi a
horným zárezom- bočné otvory
v počte 2 na celkovo štyri
strany- vrchný otvor, zárez pre
kruh / plochý /
Méty značkovacie set 25ks so
stojanom, po zašliapnutí sa
méty nelámu
Brankárska florbalová maska so
systémom nastavenia veľkosti,
systém odvetrávania, z
odolného plastu, anatomický
polstrovaná, veľkosť Junior
Volejbalový nákoleník s
otvorom v zadnej časti kolena,
elastický,z materiálu nylon a
bavlna, ale silný ochranný
vankúš je vyrobený z molitanu,
veľkosť L
Fitlopta 55cm, s odolného PVC,
minimálna nosnosť 100 kg,
pre osoby vysoké cca 156-165
cm
Fitlopta 75 cm, z odolného
PVC, minimálna nosnosť 300
kg
Stolnotenisová raketa
tréningová, materiál:
viacvrstvová drevená preglejka,
gumový poťah, rukoväť
konkávna, hmotnosť do 175 g,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Stolnotenisová sieťka
s držiakmi, bavlnená sieťka s
polyetylénovou priadzou a
oceľové držiaky s nastaviteľnou
výškou a predpätím siete
pomocou jednoduchého klipu,
držiaky možno upnúť na stoly s
hrúbkou dosky od 12 do 28
mm.
Stolnotenisová loptička priemer
40mm, materiál: nehorľavý
plast (cellu free)
Bránka florbalová pevná so
sieťou 116 x115 cm, vrátane
zástery, trúbky z ocele, farba
červená
Florbalová hokejka veľkosť 92
cm, profil držania guľatý pravý, ľavý, materiál čepele:
PA, materiál palice: 100%
sklolaminát, tvrdosť hokejky:
31 mm, omotávka:
protišmyková
Futbalová lopta Nike, so
zosilnenou pryžovou dušou,
materiál: 60% pryž, 15%
polyuretán, 13% polyester, 12%
EVA, váha do 445 g, obvod do
695 mm, alebo ekvivalent
Futsalová halová lopta, textilná
plsť, veľkosť 5, ručne šitá,
hmotnosť do 475g
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Florbalová loptička priemer
Sada (6ks)
72mm, s povrchom "hadej
kože"
Gymnastická tyč 120 cm,
ks
materiál: drevo, priemer: 25
mm
Kladina lepená drevená,
čalúnená dĺžka 3m, +
ks
preglejkové podstavce, celková
výška je 20 cm, šírka nášľapnej
plochy je 10 cm
Lano na šplhanie 6m, priemer
35mm, z prírodnej 100% juty,
lano je na jednom konci
zakončené krúžkom na
zavesenie s priemerom 6 cm a
na druhom konci je voľné,
nosnosť: minimálne 500 kg
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Stopky ST8334R /30 SECCO S
, napájanie z batérie, plastové
puzdro, digitálny ciferník,
stopky, pamäť na medzičasy na
30 kôl, odpočítavacie stopky,
budík, krokomer alebo
ekvivalent
Švédska debna molitanová
štvordielna; rozmer: výška 120
cm; dĺžka- 100 cm; šírka
spodnej časti- 80 - 40 cm;
jednotlivé diely spojené
masívnymi suchými zipsami
Gymnastický pás – behúň
dĺžka 6 m,šírka 1,8 m, výplň
plstenná, hmotnosť cca 5 kg /
m, hrúbka koberca 10 mm,
protišmyková vrstva na spodnej
strane, vrchná strana je zo
100% polyesteru
Lavička švédska 2,5m
gymnastická s kladinkou, drevo,
výška 29cm, hrúbka hornej
dosky cca 3 cm
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Karimatka dvojvrstvová
200x60x1,2 cm, materiál pena
EVA, hmotnosť: cca 310 g

ks

40

29.

Pilatest lopta mäkká 22 cmOverball, nosnosť: min 100 kg
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30.

Pilatest valec 90 cm, priemer 15
cm, tuhá pena

ks

10

Frekvenčný rebrík 4,5m,
materiál: PVC/Polypropylén,
šírka: 43 cm, závesné popruhy,
obal na prenášanie, s
minimálne 11-mi napevno
fixovanými plasovými
priečkami, váha: cca 1,1 kg
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

31.

Fitness trampolína 122 cm,
nosnosť: min 110 kg, mäkký
obvodový vankúš chrániaci
proti nárazu, oceľová
konštrukcia
Schodík pre step- tri výškové
úrovne pre zvýšenie záťaže nastaviteľná výška 15,20,25 cm,
protišmykový povrch a nôžky,
nosnosť: 250 kg,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

TRX závesný pás, závesné
popruhy, držiak do dverí,obal
na prenášanie sady, kvalitné
popruhy s nosnosťou niekoľko
sto kilogramov, konce
popruhov opatrené mäkkými
úchopmi pre ruky, nízka
hmotnosť
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Stolnotenisový stôl skladací
systém so zaistením, možnosť
pohybu stola na 4 gumových
kolieskach o priemere 100 mm dve kolieska s brzdou, farba
stola zelená, rozmer stola 2740
x 1525 x 760 mm, drevená
hracia doska min 25 mm,
okrajový lub min 60 mm, tyče
nôh 40 x 40 mm, skladací
systém so zaistením možnosť
pohybu stola na 4 gumových
kolieskach o priemere 100 mm,
dve kolieska s brzdou, zloženie
umožňuje hru jedného hráča,
rozmer pre uskladnenie 153 x
70 x 155 cm, stôl je vybavený
držiakom sieťky a sieťkou,
hmotnosť cca 113 kg
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1

Kompas- školská buzola: lupa;
pravítko a meradlo vzdialenosti
100 mm; meradlá 1:25000,
1:50000; dĺžka najdlhšej strany
100 mm; šírka 60 mm;
fluorescenčná ručička
ukazovateľa; šnúrka na
zavesenie na krk
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Kettlebelly 4 kg, vysoko
kvalitná zliatina odliata z
jedného kusu
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Kettlebelly 6 kg, vysoko
kvalitná zliatina odliata z
jedného kusu
Tričká s potlačou 1. miesto bavlnené tričko s logom školy

38.

Vecné ceny – kľúčenka - 2.
miesto

ks

35

39.

Vecné ceny - potítko - 3. miesto

ks

35

40.

Putovný pohár riaditeľa školy
na „Olympijský festival
mládeže“
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Celková cena v EUR bez DPH
DPH 20 %
Celková cena v EUR vrátane DPH

Čestné vyhlásenie
uchádzača:

Dátum, podpis, pečiatka:

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve a jej príloh. Vyššie
uvedená cena je konečná cena vrátane DPH za kompletné dodanie predmetu
zákazky. Čestne prehlasujem, že uchádzač nie je v konkurze alebo
v likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady poistného na zdravotné a sociálne
zabezpečenie.

