Bratislava 17.12.2018
ŠCP 11-16/2018

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Identifikácia verejného obstarávateľa

1.

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:

Športové Centrum Polície
Romanova 37, 851 02 Bratislava
735353
Meno priezvisko: Mgr. František Fecko
+421 908 947 224
e-mail: f.fecko@stonline.sk, scpolicie@scpolicie.sk

Predmet zákazky

2.
P. č.

Druh: tovaru/ služby/práce

1. Asfaltový terč pre olympijské športovo-strelecké
brokové disciplíny Trap, Double Trap a Skeet,
štandard, farba oranžová. Sagittario 2000 alebo
iný ekvivalent.
2. Asfaltový terč pre olympijské športovo-strelecké
brokové disciplíny Trap, Double Trap a Skeet,
finálový, farba oranžová „flash“ s prachovou
náplňou. Winner alebo iný ekvivalent.
3. Cena celkom bez DPH v Є
4. Výška DPH vyjadrená v Є
5. Cena celkom s DPH v Є

3.

Predpokladaný
počet ks
(rozsah služby,
práce)

Cena za
jednotku
bez DPH
€

Cena spolu za
predpokladaný
počet ks/ rozsah
bez DPH
€

190 050 ks

17 700 ks

Iné požiadavky
Terče musia spĺňať pravidlá medzinárodnej streleckej federácie I.S.S.F.
Terče musia spĺňať nasledovnú technickú špecifikáciu:
1. Terč asfaltový pre olympijské športovo-strelecké disciplíny štandard, oranžová farba.
Priemer 110 mm, hmotnosť v priemere minimálne 105g, nesmie klesnúť pod 100g
a prekročiť 110g.
2. Terč asfaltový pre olympijské športovo-strelecké disciplíny finálový „flash“
s prachovou náplňou, oranžová farba. Priemer 110 mm, hmotnosť v priemere
minimálne 105g, nesmie klesnúť pod 100g a prekročiť 110g.
 Terče musia pochádzať od výrobcu, ktorého terče boli schválené I.S.S.F pre používanie na
oficiálnych súťažiach organizovaných medzinárodnou športovo-streleckou federáciou a sa
preukázateľne použili na vrcholných európskych a svetových súťažiach v roku 2018.
 Terče nesmú obsahovať uhoľný decht.









Dodávateľ zabezpečí dopravu na miesto plnenia a konečná cena bude obsahovať všetky
náklady spojené s dopravou.
Požadujeme nový, doposiaľ nepoužitý tovar od toho istého výrobcu pri obidvoch druhoch
terčov.
V prípade ekvivalentu, požadujeme zachovanie rovnakých kvalitatívnych parametrov.
V prípade ekvivalentu, požadujeme predložiť opis a technickú špecifikáciu navrhovaného terča
ako súčasť predloženej ponuky.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť
od zmluvy

4.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Cca 23.110,- €

5.

Návrh kritérií hodnotenia
Cena

6.

Podmienky účasti
V prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 2 a 3, bude ponuka vylúčená
z vyhodnotenia cenového prieskumu.

7.

Lehota na predkladanie ponúk
Do 19.12.2018, 10:00

8.

Miesto predkladania ponúk
Ako hore

9.

Termín plnenia, miesto plnenia
Do 31.12.2018, strelnica Trnava - Štrky

Vedúci OBŠ ŠCP, Mgr. František Fecko

