SLOVAK SHOOTING FEDERATION
Slovenský strelecký zväz o. z., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00603341

tel.: + 421 2 / 6224 4077, fax: + 421 2 / 6224 7776, E-mail: ssz@shooting.sk; www.shooting.sk

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)
I.

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov: Slovenský strelecký zväz
Adresa: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.shooting.sk/
Kontaktná osoba: Ján Bohunický
Telefón: 0908 787 838
E-mail: bohunicky@shooting.sk

II. OPIS:
Názov zákazky: terčové elektronické zariadenie
Počet: 10 súprav
Druh zákazky: tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 31710000-6 elektronické zariadenia
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky,
predmet zákazky nie je rozdelený na častí.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Miestom dodania tovaru bude sklad SSZ, Wolkrova 4, 851 01
Bratislava
Termín splnenia zákazky:
Termín splnenia zákazky je od vystavenia objednávky do 29.11.2019.
Opis predmetu zákazky:
Jedná sa o certifikovaný elektronický cieľový systém schválený medzinárodnou federáciou športových
strelcov (ISSF), ktorý pozostáva z terčov s hybridným hrotom bez zachytávača guľky.
a) Elektronický terčový systém HS 25/50 komplet alebo ekvivalent
Pozostáva z:
- rám HS25/50
- riadiaca jednotka CU951 s dotokovým monitorom
- kabeláž
- zdroj pre 10 terčov
a môže byť inštalovaný v dvoch nezávislých sériách po 5 terčoch
b) Merač svetelného signálu
Pozostáva z:
- RGL02V0 signálne svetlo červené/zelené
- RGL02AN001 držiak signálneho svetla
- RGL02AN002 adaptér pre signálne svetlo
- VK-LTW2 LTW distribučný box
- KT014-40 kábel pre TCU25 – LTW
- KL001-4.0 prepojovací kábel medzi TCU25
- TCU25A009 TCU25 časovač – TCU 25

-

TCU 25 A009 Ochranný kryt na TCU25
AA 110 napájací kábel pre TCU

c) Cieľové príslušenstvo
Pozostáva z:
- AA099 Napájací kábel Y
- KL001-2.0 Kábel LTW 2,0 m
- KL001-T T adaptér LTW
- SNI210-CR USB LON červený
- návod na inštaláciu
d) Spotrebný materiál
Pozostáva z:
- S50A031 maska pre mierenku ISSF priemer 200 mm 50 m
- S50A033 maska pre otočku ISSF priemer 500mm 25m
- gumená membrána
e) RTR5000V0 Router
Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými
výrobkami, ktoré budú mať rovnaké alebo lepšie požadované kvalitatívne, rozmerové a účelové vlastnosti
ako požadovaný predmet zákazky.
III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je maximálne 54 450,00 € bez DPH za celý predmet zákazky.
Cena je vrátane obalu a dopravy na miesto dodania.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/
uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie - emailom. Verejný obstarávateľ
akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. písomne prostredníctvom pošty, faxom,
telefonicky alebo ich kombináciou.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 27.08.2019
Čas: 10:00 hod
Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu v lehote na
predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej forme v uzatvorenej obálke označenej
heslom „Súťaž neotvárať“ a názvom predmetu zákazky.
Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované.
V. PODMIENKY ÚČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
1. cena tovaru musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky
vrátane dopravy,
2. pri predkladaní ponuky je podmienkou napísať výrobcu a typ ponúkaného tovaru,
3. v prípade nedodržania týchto podmienok, bude ponuka vylúčená zo súťaže.
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VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude
verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu
zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky nevystaviť
objednávku, resp. neuzavrieť zmluvu.
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.
VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
-

zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie
súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.
súčasťou ponuky uchádzača musí byť čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č.
18/2018 Z.z.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložené ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie
ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Bratislave dňa 19.08.2019

Miloslav Benca
prezident SSZ
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Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.
Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:
a) Elektronický terčový systém HS 25/50 komplet alebo ekvivalent
P.č.

Popis

2

Elektronický terčový systém HS 25/50 komplet :
rám HS25/50,
riadiaca jednotka CU951 s dotokovým monitorom
kabeláž

3

zdroj pre 10 terčov

1

Počet
ks

Cena v €
za kus
bez DPH

Cena v €
za kus
s DPH

Cena v €
spolu
bez DPH

Cena v €
za kus
bez DPH

Cena v €
za kus
s DPH

Cena v €
spolu
bez DPH

Cena v €
za kus
bez DPH

Cena v €
za kus
s DPH

Cena v €
spolu
bez DPH

10
10
2

Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy
Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy
b) Merač svetelného signálu
P.č.

Popis

Počet
ks

1

RGL02V0 signálne svetlo červené/zelené

10

2

RGL02AN001 držiak signálneho svetla

10

3

RGL02AN002 adaptér pre signálne svetlo

10

4

VK-LTW2 LTW distribučný box

2

5

KT014-40 kábel pre TCU25 – LTW

2

6

KL001-4.0 prepojovací kábel medzi TCU25

2

7

TCU25A009 TCU25 časovač – TCU 25

2

8

TCU 25 A009 Ochranný kryt na TCU25

2

9

AA 110 napájací kábel pre TCU

2

Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy
Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy
c) Cieľové príslušenstvo
P.č.

Popis

Počet
ks

1

AA099 Napájací kábel Y

5

2

KL001-2.0 Kábel LTW 2,0 m

5

3

KL001-T T adaptér LTW

2

4

SNI210-CR USB LON červený

2

5

návod na inštaláciu

1

Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy
Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy
strana 4

d) Spotrebný materiál
P.č.

Popis

Počet
ks

1

S50A031 maska pre mierenku ISSF priemer 200mm 50m

30

2

S50A033 maska pre otočku ISSF priemer 500mm 25m

30

3

gumená membrána

30

Cena v €
za kus
bez DPH

Cena v €
za kus
s DPH

Cena v €
spolu
bez DPH

Cena v €
za kus
bez DPH

Cena v €
za kus
s DPH

Cena v €
spolu
bez DPH

Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy
Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy
e) Router
P.č.
1

Popis
RTR5000V0 Router

Počet
ks
1

Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy
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Súhlas so spracovaním osobných údajov
Predložením cenovej ponuky
uchádzač:
...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................
zastúpený:
..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................
na predmet zákazky: terčové elektronické zariadenie
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
udeľujem súhlas
pre Slovenský strelecký zväz ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov
- v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu
v súlade s aktuálnym nariadením Slovenského streleckého zväzu o registratúrnom poriadku.
Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne
písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného
obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V ................................, dňa ............................

...............................................................
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestné vyhlásenie
Týmto ako uchádzač,
Obchodné meno:
................................................................
Sídlo:
................................................................
IČO:
................................................................
vyhladujem, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov, nemám uložený zákaz vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike.
V ................................, dňa ............................
...............................................................
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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