Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obec Jastrabá
Jastrabá 130, 967 01
IČO: 00 151 513
Štatutárny zástupca: Vojtech Sklenár, starosta obce
Identifikačné údaje kontaktného miesta:
LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Senáriková
Mobil: 0904 888 427
Email: senarikova@aksenarikova.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.jastraba.eu/
Názov predmetu zákazky: Nákup športovej výbavy pre Športový klub Jastrabá
Hlavný kód CPV: 18412000-0 športové odevy, 3740000-2 športový tovar a výbava

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou, tovary
Stručný opis: je dodávka športového vybavenia: dresy s potlačou, lopty, tašky, tréningové
sety, brankárska výstroj a brankárske rukavice, zodpovedajúcich

parametrom

a počtom, ktoré sú uvedené v špecifikácii (príloha č. 1 k tejto výzve).
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky, vyžaduje sa predloženie ponuky
na celý predmet zákazky .

Predpokladaná hodnota zákazky: 2097,57 EUR bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH. V prípade ak uchádzač nie
je platcom DPH, upozorní na to v svojej ponuke a vyhodnocovať sa bude cena celkom.
Dĺžka trvania zákazky:

jednorazové dodanie tovaru. Do 30 dní odo dňa zadania

objednávky
Podmienky účasti:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a prílohy:
1. Cenovú ponuku vypracovanú v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy. Z predloženej
ponuky, musí byť zrejmý názov ponúkaného tovaru, pre každú položku
jednotlivo. V cenovej ponuke je potrebné uviesť identifikačné údaje uchádzača
(obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktnú osobu, telefón, email)
2. Fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar – výpis z obchodného registra,
živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk:20.09.2018 do 10:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom emailu na mailovú adresu kontaktného
miesta: senarikova@aksenarikova.sk
Termín otvárania ponúk: 20.09.2018 10:30 hod (miesto: LEGAL TENDER s.r.o., Ružová
dolina 8, 821 09 Bratislava, 2. poschodie)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.12.2018
V Bratislave 03.09.2018

Vojtech Sklenár, starosta obce
Zast. JUDr. Eva Senáriková, konateľ LEGAL TENDER s.r.o.
Príloha č. 1

