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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
OZ Atletika Košice, v postavení verejného obstarávateľa v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) realizuje tento prieskum trhu za účelom získania indikatívnych cenových ponúk
zodpovedajúcim trhovým cenám požadovaného tovaru, pričom v prípade, ak priemer získaných cenových
ponúk nepresiahne 100 000,00 EUR bez DPH, budú ponuky vyhodnotené v zmysle postupu podľa § 117 ZVO.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ

Atletika Košice, o.z.

Sídlo

Dúhová 26, Košice 040 01

Zdroj financovania

Dotačné prostriedky Slovenského olympijského a športového
výboru

Predmet zákazky

Sektor pre vrh guľou do haly a tlmiace matrace

Kontaktná osoba pre
prieskum trhu

Marcela Turčanová,
+421 908 225 248, turcanova@apuen.sk

2. Predmet obstarávania:
Predmetom obstarávania je dodanie:
1. položka: Mobilné vybavenie sektora pre vrh guľou do haly, ktoré pozostáva z:
 ochrannej klietky 12,5 x 3 x 10m , ľahko zmontovateľnej, prenosnej
 certifikovanej siete s okami do 45mm vrátane o hrúbke min 3mm (certifikované, tj. kvalita potvrdená
organizáciou World Athletics)
 značky vzdialenosti, pásky na označenie vzdialenosti, požadované pre všetky kategórie pretekárov
 tlmiaca pena pre vrh guľou na plochu 10 x 12m
 vrhačský kruh pre vrh guľou so zarážacím brvnom
Kompletný sektor vrátane doplnkov musí spĺňať podmienky World Athletics (ďalej len „WA“) pre vrh guľou.
Dodávateľ sa musí vedieť preukázať certifikáciou WA.
2. položka: Tlmiace matrace pre dobeh šprintu, ktoré:
 pozostávajú zo segmentov 250 cm x 150 cm x minimálne 30 cm;
 sú vzájomne spojiteľné do celku;




celková dĺžka 10 m, t.j. 4 segmenty.
matrace musia byť vyplnené mäkkou hmotou kvôli bezpečnosti. Uchádzač preukáže splnenie
bezpečnosti matraca referenciou, a to realizáciou minimálne 1 úspešnej inštalácie takého
požadovaného tovaru o minimálnej veľkosti 250 cm x 150 cm x 25 cm za posledných päť (5) rokov
k dátumu vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk.

Cena obidvoch položiek bude zahŕňať dodanie na miesto určenia, inštrukcie k zmontovaniu (samotné
montovanie nie je v cene) a záruky 2 roky.
Druh zákazky: Tovary
CPV: 37415000-0 Atletická výbava
3. Miesto a spôsob predloženia ponuky a komunikácie:
Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej
adrese: https://josephine.proebiz.com, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených
v tejto výzve. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných
zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com
Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE
(http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf) ako aj minimálne technické
požiadavky (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf).
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
Google Chrome alebo
Microsoft Edge.
Verejný obstarávateľ bude s uchádzačmi resp. záujemcami komunikovať prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom VO a obchodné podmienky:
Výsledkom prieskumu trhu bude určenie úspešného uchádzača, s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí
rámcovú dohodu (ďalej len „zmluva“) . Verejný obstarávateľ pristúpi k podpisu zmluvy v okamihu, keď
bude mať finančné prostriedky z dotácie Slovenského olympijské a športového výboru (prieskum trhu je
vyhlasovaný k predkladaniu žiadosti o dotáciu). Znenie zmluvy je uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy.
Uchádzač predložením svojej ponuky vyjadruje súhlas s uvedenými obchodnými a dodacími
podmienkami.
Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku a ktorú verejný
obstarávateľ prijal, o doručenie podpísaných zmlúv vrátane všetkých príloh v príslušnom počte
vyhotovení do sídla občianskeho združenia.
V prípade, ak úspešný uchádzač nedoručí v stanovenom termíne, ktorý nebude kratší ako 5 pracovných
dní, podpísané zmluvy vrátane všetkých príloh do sídla občianskeho združenia, uchádzač stráca právo
podpisu zmluvy a verejný obstarávateľ pristúpi k podpisu zmluvy s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na II.
mieste.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Primárnym účelom tejto výzvy na predkladanie ponúk je získať cenové ponuky, na základe ktorých bude
stanovená predpokladaná hodnota zákazky. V prípade, ak priemer získaných cenových ponúk bude nižší
ako 100 000 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku uchádzačovi, ktorý
predložil najnižšiu cenovú ponuku.
V prípade, ak priemer získaných cenových ponúk bude vyšší ako 100 000 EUR bez DPH, výsledkom
tohto prieskumu trhu bude určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola L. Novomeského 2, Košice 040 01
7. Lehoty na dodanie predmetu zákazky: Lehota na dodanie predmetu zákazky je 90 dní odo dňa
doručenia objednávky.
8. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z dotácie / výzvy Slovenského
olympijského a športového výboru.
9. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky musia byť predložené do 25.2.2022 do 24:00 hod
elektronicky, prostredníctvom systému Josephine. V prípade, ak verejný obstarávateľ bude predlžovať
lehotu na predkladanie ponúk, bude aktuálna lehota na predkladanie ponúk uvedená v Karte zákazky
v systéme Josephine (verejný obstarávateľ nebude aktualizovať výzvy v tomto bode z dôvodu
predlžovania lehoty na predkladanie ponúk).
10. Otváranie ponúk: Ponuky sa budú otvárať elektronicky. Otváranie ponúk je neverejné.
11. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predkladá ponuku v zmysle bodu 3 tejto výzvy elektronicky
prostredníctvom na to určeného programového rozhrania systému JOSEPHINE.
Uchádzač po prihlásení sa do systému Josephine predpokladá ponuku elektronicky, v časti Ponuky
a žiadosti, kde je systémom vytvorený priestor na nahratie potrebných dokumentov a uvedenia ceny za
ponúknutý tovar. Po nahratí dokumentov uchádzač využije funkcionalitu „Odoslať ponuku“, čím systém
zaeviduje ponuku a zneprístupní ju až do otvorenia ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
12. Jazyk ponuky: Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú
v slovenskom, českom jazyku. V prípade technických listov k ponúkanému produktu je vzhľadom na
jazykové možnosti osôb na strane verejného obstarávateľa možné predložiť dokument vyhotovený
v anglickom jazyku.
13. Pokyny na zostavenie ponuky (obsah ponuky):
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.);

b.

Súhrnná cenová ponuka uchádzača (vyplnenú podľa prílohy č. 1 tejto výzvy);

c.

Produktové listy a Referenciu / Manuály / Návody k obsluhe / iné dokumenty, na základe
ktorých bude možné overiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky;

d.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar; u právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie alebo obdobného registra v štáte sídla uchádzača, môže tento doklad nahradiť
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní
alebo zápisom v obdobnom registri vedenom príslušným orgánom v štáte sídla uchádzača.
Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí na stránke uvo.gov.sk;

e.

Čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa prílohy č. 2
tejto výzvy;

f.

Podpísaná rámcová dohoda ako súhlas so zmluvnými podmienkami (uchádzač v ponuke
predloží vyplnenú, podpísanú a naskenovanú rámcovú dohodu, ktorá je prílohou č. 3 tejto
výzvy);

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným
kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena predmetu zákazky bez DPH. Verejný obstarávateľ
zoradí ponuky od najnižšej po najvyššiu a vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky
a podmienky účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil predbežne na 1. mieste. Verejný obstarávateľ označí
za úspešnú ponuku tú, ktorá bude zo všetkých predložených ponúk najlacnejšia a ktorá na základe
predložených produktových listov spĺňa požiadavky na predmet zákazky a uchádzač spĺňa stanovené
podmienky účasti.
15. Podmienky účasti:
a. Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže, že má potrebné oprávnenie na
výkon požadovanej činnosti (dodanie tovaru) - podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač dokladmi uvedenými v bode 13 písm. d) tejto Výzvy.;
b. Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len osoba, ktorá nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní v štáte sídla, podnikania alebo pobytu – podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)
ZVO. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 2
tejto Výzvy.
16. Lehota viazanosti ponúk: Predložením ponuky uchádzač súhlasí s jej viazanosťou do 30.6.2022.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponúkaný tovar musí spĺňať technickú špecifikáciu uvedenú v bode 2 tejto výzvy.
18. Zoznam príloh výzvy:
- Príloha č. 1 - Súhrnná cenová ponuka
- Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie – zákaz účasti
- Príloha č. 3 - Návrh rámcovej dohody
Za Vami predloženú cenovú ponuku a záujem dodávať požadované tovary za férových podmienok Vám
vopred ďakujeme.
S úctou
v. r.
Ing. Dana Velďáková

