Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

Názov adresy a kontaktné údaje:
Stredná odborná škola, A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37946773
Štatutár: Ing. Ľumobír Tóth, riaditeľ
Konatktná osoba: Ing. Jarmila Dučaiová, zástupkyňa pre TV, jarmila39@gmail.com

-

Webové sídlo (internetová adresa): www.sosvt.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.sosvt.sk
Názov predmetu zákazky: „Nákup športovej výbavy“:
Hlavný kód CPV:

Druh zákazky:

37411220-0

Korčule na ľad

37411230-3

hokejky

37411120-9

lyže

18412000-0

športové odevy

zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru

Predpokladaná hodnota zákazky:
Stručný opis:

4252,00 € s DPH

Korčule na ľad (kraso): (13ks)

Biele krasokorčule na rekreačný šport, vonkajší materiál PVC, klasická zváraná korčuľa,
nerezová oceľ, systém zapínania-šnúrky. Veľkosť 6-6ks, veľkost 7-7ks. Napr. Tempish dream
white alebo ich ekvivalent.
Hokejové korčule: (13 ks)
Zimné hokejové korčule určené pre rekreačný hokej aj korčuľovanie pre zábavu. Skelet obuvi
anatomicky zosilnený v oblasti členku. Mäkká textilná podšívka. Vnútorná topánka vybavená
termo výstelkou a komfortným jazykom. Špička tvrdená, nerezový nôž. Veľkosť 8-5ks,
veľkosť 9-4ks, veľkosť 10-4ks. Napr. značka Bauer supreme pro/speed alebo jej ekvivalent.
Hokejky: (20ks)
Drevená hokejka pre amatérskych hráčov hokeja, zahnutá čepeľ, ľahká a odolná.

Lyže: (10ks)
Zjazdové carvingové lyže s viazaním vhodné pre začiatočníkov na upravený terén. Dĺžka lyží
140-155cm. Povrch odolný proti poškriabaniu, so sklolaminátovým zosilením, ktorý predlžuje
životnosť.
Športové odevy (dresy): (1 sada alebo 15 kusov)
Sada univerzálnych dresov (futbal, volejbal), materiál polyester, krátky rukáv, obsahujúca:
dres, trenírky štulpne, potlač (logo školy a číslo).
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

a) najnižšia celková cena
b) termín dodania: do 31.12.2018 (úhrada po poskytnutí

dotácie)
Dĺžka trvania zákazky: 7 pracovných dní
Podmienky účasti: uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar (kópiu)
Použitie elektronickej aukcie: áno/nie
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 9.10.2018
Termín otvárania ponúk: 10.10.2018
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018

