Piešťanský plavecký klub, Orviský kút 21, 92101 Piešťany

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:

Piešťanský plavecký klub, o.z.

Sídlo:

Orviský kút 21, 92101 Piešťany

Štatutárny zástupca:

Mgr. Michaela Čamborová

IČO:

45014795

DIČ:

2022596312

Mobil:

0903052260

e-mail:

info@ppk-plavanie.sk

webové sídlo:

www.ppk-plavanie.sk

Kód projektu:

S57DWT4IBD

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL):
https://www.ppk-plavanie.sk/?page_id=1414
3. Názov predmetu zákazky:
Nákup športového vybavenia pre plavecký klub – zákazka s nízkou hodnotou
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Verejný obstarávateľ Piešťanský plavecký klub obstaráva tovar pre klub v rozsahu:
- plavecká doska veľká - 100% Foamed Polyethylen , hustota jadra 34 kg/m³ a vonkajšia vrstva 60 kg/m³
- 20 ks
- plavecký valček - 100% Foamed Polyethylen - 48 ks
- plavecké packy S, M, L, XL - polypropylén a remienok z latexu - 20 kusov
- plutvy 26 - 29 cm - 100% guma - 10 kusov
- plutvy 29 - 33 cm - 100% guma - 10 kusov
- plutvy 35 - 37 cm - 100% guma - 10 kusov,
- plutvy 40 - 41 cm - 100% guma - 3 kusy,
- plutvy 42 - 43 cm - 100% guma - 2 kusy,
- plutvy 44 - 45 cm - 100% guma - 5 kusov
- plavky záťažové- 15 kusov
- tréningový atletický rebrík - 958 cm dĺžka, 50cm šírka - 1 kus
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- prekážky na behanie vo výške 35 a 45 cm – plast, výška 35 - 45cm a šírka 45 cm, priemer tyče 2cm 10 kusov
- medicinbal 2 kg - 100% butadiénový kaučuk - 3 kusy
- medicinbal 3 kg - 100% butadiénový kaučuk - 2 kusy
- balančná lopta Bosu - priemer 65 cm, nosnosť 158 kg, protišmyková konštrukcia - 2 kusy
- veslársky trenažér Concept2 E PM5 alebo ekvivalentný - celkové rozmery stroja v91 cm x šS61 cm x
d244 cm, maximálna nosnosť 135 kg hmotnosť 29,5 kg, brzdný systém vzduchový, dĺžka pojazdu 137
cm, počet stupňov záťaže 10 - 1 kus
- súprava činiek 20 kg ručných - 2 hladké 2 kg tyče s priemerom 28 mm a dĺžkou 35 cm;
4 závlačky; 8 kotúčov po 1 kg s priemerom 28 mm;, 4 kotúče po 2 kg s priemerom 28 mm, 80%
železo, 20% oceľ, 20% styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS), 80% polypropylén - 1 sada
- posilňovacia hrazda na stenu -materiál: ušľachtilá oceľ so špeciálnou pieskovanou povrchovou
úpravou, priemer úchopovej časti: 27 mm, šírka hrazdy: 118 cm - 1 kus
- penové slíže - 118 cm - 100% polyetylén - 10 kusov
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pokiaľ tovar nebude spĺňať minimálne
požiadavky verejného obstarávateľa.

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
4000 EUR

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (najnižšia cena).

7. Dĺžka trvania zákazky:
1 kalendárne mesiace od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk

8. Podmienky účasti:
Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto verejného
obstarávania.
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9. Požiadavky na predmet zákazky:
Úspešný uchádzač 30 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk má
povinnosť doručiť do sídla verejného obstarávateľa objednaný tovar

10. Lehota na predkladanie ponúk:
22.10.2019 8:00

11. Termín otvárania ponúk:
22.10.2019 10:00

