Výzva na predkladanie ponúk
1. Iden(ﬁkačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno: CHOREOCENTRUM Bratislava
Sídlo: Cyprichova 10 , 831 54 Bratislava III.
Štatutárny zástupca: Mgr. Petr Horáček
IČO: 31797610
DIČ: 2021498941
Mobil:0905297222
e-mail:
info@u
nidance
.sk
horacekpetr@gmail.com
webové sídlo: www.uni-dance.sk

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.uni-dance.sk/annoucements

3. Názov predmetu zákazky:
Výroba dámskych súťažných tanečných kostýmov pre choreografický projekt v tanečnom športe
„TANCE STAREJ DOBREJ EURÓPY“

4. Stručný opis a min. technické špeciﬁkácie:
24 ks dámskych súťažných kostýmov pre štandardné tance :
typ A – " Posledné sicílske tango" - 12ks (veľkosti S a M)
- body s dlhým rukávom , u krku stojáčik, dlhá sukňa s rozparkom na pravej strane cca 40 cm
- materiál elastický zamat (body + sukňa) , kohútie perie v tavre légy po celej dĺžke obvodu tela
( od pravej lopatky dopredu cez hrudník k rozparku)
- zdobenie flitrami na spoji lemu peria ( cca 1,5 metra)
typ B – "Znovudobytie raja" - 12 ks ( veľkosti 11x M a L, 1 x XL)
- základové body z elastickej lycry 12x
- sukňa a top osobitne 12x , materiál šifón a syntetický hodváb
- samostatný ospasok na šnurovačku 12x
- topová časť s výstrihom v tvare "V" a širším dlhým rukávom
- sukňa kruhová s 4 radmi vrstvených volánov , materiál šifón, čipka a syntetický hodváb
- zdobenie kusovým perím na sukni a flitrami na lemoch ( dekoltáž a opasok)

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
100 – 130,- EUR/ ks , t.j. 2400 – 3120, - EUR/24 ks

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za kus, promptnosť dodania

7. Dĺžka trvania zákazky:
Do 15 dní od podpísania zmluvy, najneskôr 2.5.2019.

8. Podmienky účas(:
- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača vyrábať tovar uvedený v predmete tohto verejného
obstarávania

9. Požiadavky na predmet zákazky:
- úspešný uchádzač má povinnosť do 3 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk má povinnosť doručiť na mail verejného obstarávateľa linky na
fotoprezentáciu doteraz vyrobených modelov súťažných tanečných kostýmov pre choreografie v
tanečnom športe

10. Lehota na predkladanie ponúk:
14/04/2019

11. Termín otvárania ponúk:
15/04/2019

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
Webový link s ukážkami choreografických súťažných dámskych kostýmov :
http://www.uni-dance.sk/choreo_archiv

