Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

-

Názov adresy a kontaktné údaje:
Futbalová akadémia BENECOL Košice
občianske združenie
Postupimská 37, Košice 040 22
IČO: 35562439
Zastúpená: René Babušík – prezident akadémie
Kontakt: 0907 934 814 – benecol@benecol.sk
Webové sídlo: www.benecol.sk

Výzva na predkladanie ponúk je dostupná priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.benecol.sk v časti „dokumenty“. Rovnako je možná bez
poplatkov a obmedzení obhliadka priamo na mieste realizácie projektu.
Verejný obstarávateľ bude prijímateľom finančného príspevku v zmysle zmluvy so
Slovenským futbalovým zväzom v projekte realizácie národného športového projektu
výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v meste
Košice.
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry
Druh zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis, špecifikácia:
Cieľom je rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry. Výmena existujúcich striedačiek za nové
na trávnatom ihrisku hlavnej hracej plochy a dobudovanie osvetlenia na tréningovom ihrisku
/multifunkčné ihrisko/. Cena je stanovená komplet - vrátane dodávky tovaru, výmeny starého
za nové, prácu a s predmetom zákazky súvisiace ďalšie náležitosti.
Požiadavky k výmene striedačiek:
-

Odstránenie pôvodných striedačiek – počet 2 x

-

Dodávka a montáž 2 kusov striedačiek ako celok vrátane sedadiel

-

Osadenie striedačiek do existujúcej konštrukcie oplotenia ihriska

-

Minimálny počet pri jednej striedačke je 8 miest na sedenie

-

Vybudovanie spevnenej plochy pod striedačkou – 2x

Požiadavky k dobudovaniu osvetlenia :
-

Výstavba osvetlenia – na ihrisku rozmerov 33x18 metrov.

-

Stĺpy k osadeniu svietidiel minimálnej veľkosti 5,5 metra – 4 x stĺp

-

Svetelný tok všetkých svietidiel na ihrisku – minimálne 60 000 lm.

-

Exteriérové svietidla z odolného materiálu v minimálnom počte 4 x

-

Privedenie elektrického kábla k rozvádzaču

-

1x rozvádzač pri stĺpe ihriska s elektrickou zásuvkou a vypínaním svietidiel pri ihrisku

-

Revízne správy elektrických zariadení

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 500 € s DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena pri dodržaní špecifikácie
Dĺžka trvania zákazky:

15. septembra 2020

Možnosť obhliadky na adrese:

FA BENECOL Košice, Postupimská 37, Košice 04022
Kontakt: Babušík René – tel. 0907 934 814

Podmienky účasti:
1.

Predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky s DPH.

2.

Predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia
výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do
zoznamu podnikateľov.

Použitie elektronickej aukcie:
Lehota na predkladanie ponúk:

nie
30. júna 2020 do 15:00 hod.
V slovenskom jazyku. Cenu uvádzajte s DPH.
Poštou na adresu:
FA BENECOL Košice, Postupimská 37, Košice 040 22
Emailom na adresu: benecol@benecol.sk

Termín vyhodnotenia ponúk:

1. júla 2020

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: september 2020
V Košiciach 15.6.2020
v.r.
Babušík René
prezident akadémie

