Výzva
k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky
„Nákup športového náradia a pomôcok“
zákazka podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Oblastný futbalový zväz Humenné
IČO: 31957757
Adresa organizácie: Osloboditeľov 1633/3, 066 01 Humenné
Krajina: Slovensko
Kontaktné miesto: Osloboditeľov 1633/3, 066 01 Humenné
Kontaktná osoba: Peter Jenčura
Tel.: 0905 582 636
E-mail: predseda@obfzhumenne.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Peter Jenčura
Telefón: 0905 582 636
E-mail: predseda@obfzhumenne.sk
2.

Predmet zákazky:

Športová výstroj a oblečenie, športové potreby pre rozvoj športových
činností.

3.

Hodnota zákazky:

14706 €

4.

Mena a ceny uvedené v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu v EUR s DPH.

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Oblastný futbalový zväz Humenné
Osloboditeľov 1633/3
066 01 Humenné

6.

Lehota dodania predmetu zákazky: do 29.09.2014
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7.

Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Úradu
vlády SR. Platba bude realizovaná na základe
dodacieho listu a faktúry po odovzdaní predmetu
zákazky.

8.

Forma predkladania ponúk:

Písomná

9.

Uchádzač doručí svoju ponuku do 22.08.2014 do 12:00 poštou, osobne alebo mailom na
adresu:
Oblastný futbalový zväz Humenné
Osloboditeľov 1633/3
066 01 Humenné

10.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena na celý predmet zákazky v EUR s DPH.
V cenových ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH
bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane
DPH v EUR. V ponuke uchádzačov, ktorí nie sú platcami
DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky
v EUR. V cene bude zahrnutá doprava na miesto určenia.

11.

Lehota oznámenia výsledku:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne
pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že
príjme jeho ponuku a vystaví mu záväznú objednávku na
tovar. Ostatným uchádzačom sa oznámi, že neuspeli.
Oznámenia pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.

V Humennom 22.08.2014

Štatutárny zástupca
pečiatka / podpis

Príloha 1

Technická špecifikácia
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Príloha 1

Technická špecifikácia

Názov položky
Futbalová lopta FIFA
Športová taška
Futbalový dres
Futbalové trenky
Štulpne
Celkom v EUR s DPH

m.j.
ks
ks
ks
ks
pár

cena/m.j

3

počet
96
18
18
18
18

spolu

