Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:
1.

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
Igor Choma, primátor
00 321 796
Prima banka Slovensko a.s.
Ing. Osika Roman
roman.osika@zilina.sk; 041/7063203,
0917 990 120

verejný obstarávateľ obstaráva pre
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. číslo:

Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina
Vladislav Harčar, konateľ
46 931 317
Všeobecná úverová banka, a.s.
Nadežda Hanzelová
sekretariat@plavarenzilina.sk, 041 565 50 74

Predmet zákazky : Dodávka štartovacích blokov + kompatibilný
dynamometer
Opis :
8 ks štartovacích blokov + plne kompatibilný dynamometer 1 kus, pričom tieto
bloky musia byt plne kompatibilne s časomierami značky OMEGA !

2.

Technický a funkčný opis : OSB 11/ekv.- patentovaný výrobok. Skok zo
štartovného bloku je realizovaný s nastaviteľnou oporou päty, pri ktorom je telo
vymrštené kolenami ohnutými v uhle 90 stupňov a výrazným spôsobom zvyšuje
výbušnosť štartovacej fázy. Testy, na ktorých sa zúčastnili vrcholoví plavci,
preukázali výrazné zlepšenie dosiahnutých časov v porovnaní so štartami
z tradičných štartovacích blokov. Povrch našľapovanej dosky je zhotovený
z drsného, ale príjemného sklolaminátu. Rozmery v zmysle priloženého
ilustračného obrázku. Hmotnosť max. 47 kg

Kontakt pri štarte pod tlakom 9 až 12 kg s pripojením časomiery kabelážou cca 0,1
A/12V.
Dodávka obsahuje štartovací blok s RBD – detekcia pre spúšťanie reakčnej doby,
montážny materiál na vŕtanie, popis montáže, manuál a užívateľský manuál.
Súčasťou je garancia montáže a kompletného servisu, nie je v cene !
3.
4.
5.
6.

7.

Typ objednávania: Plnenie (dodanie tovaru) bude realizované na základe objednávky do 5
dní, najneskôr 28.12.2017.
Miesto dodania zákazky: Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08,
Žilina
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: elektronickou komunikáciou na roman.osika@zilina.sk,
v termíne do 21.12.2017 do 10:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri
jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí
na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta
Žilina prípadne MKP Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude
realizovaná v zmysle zmluvných podmienok.

Predpokladaná cena :
18 600 EUR bez DPH
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu
8.
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, overí si verejný
obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za dodanie
tovaru bez montáže celého predmetu zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH.
9.
V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude
pridelená.

15.12.2017

Ing. Igor Choma
primátor

