HK HAVRANI Piešťany o.z.

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Mobil:
e-mail:
webové sídlo:

HK HAVRANI Piešťany o.z.
Hlboká 92, 921 01 Piešťany
Ing. Lukáš Moravčík
42 401 917
2120042936
+421 911 583 801
prezident@hkhavrani.sk
www.hkhavrani.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://www.hkhavrani.sk/klub/dokumenty/ostatne

3. Názov predmetu zákazky:
Obstaranie hokejových dresov pre žiacke kategórie klubu HK HAVRANI Piešťany

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Predmetom zákazky je obstaranie 50 ks hokejového dresového kompletu pozostávajúceho dresu, z
nohavicových návlekov a štulpní. Súčasťou dodávky je dizajnový návrh podľa požiadaviek
obstarávateľa.
Technické parametre – dres:
- sublimovaný hokejový dres
- 100% PES, 200g/m2,
- golier - 100% PES 300g/m2,
- vsuvka v golieri – patent
- grafika: sublimovaná
- hlavné logo: sublimované twill logo
Technické parametre – nohavicové návleky:
- Sublimované návleky na hokejové nohavice,
- 100% PES 240g materiál,
- sublimovaná grafika, stredový pás 100% PES,
- polypropilénový popruh,
- sublimovaná grafika.
Technické parametre – štulpne:
- Sublimované hokejové štulpne
- 100% PES 300g materiál,
- sublimovaná grafika.

HK HAVRANI Piešťany o.z.
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
2 900 Eur

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena s DPH

7. Dĺžka trvania zákazky:
2 kalendárne mesiace od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk

8. Podmienky účasti:
doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať dodávať tovary uvedené v predmete
tohto verejného obstarávania

9. Požiadavky na predmet zákazky:
a) úspešný uchádzač 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk má povinnosť doručiť na email viceprezident@hkhavrani.sk
grafický návrh dresu, nohavicových návlekov a štulpní.
b) úspešný uchádzač 10 pracovných dní od schválenia dizajnu obstarávateľom má
povinnosť doručiť do sídla verejného obstarávateľa vzorku dresu a nohavicových
návlekov v troch veľkostných vyhotoveniach vo vopred schválenom dizajne.

10. Lehota na predkladanie ponúk:
31.05.2019 8:00

11. Termín otvárania ponúk:
31.05.2019 10:00

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
 Zmluva o dielo na dodanie tovaru

