
 

                                                                  V Bratislave dňa 15. 10. 2014 

 

                                                                                                              V Bratislave dňa 5.11.2015 

 

Výzva 
na predloženie ponuky (cenový prieskum) 

                   inej jednoduchej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 

Adresa: Záporožská 8, 85101 Bratislava 

Krajina:                         Slovenská republika 

IČO:                              0681989 

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Burian 

Telefón:  0905605875 

Elektronická pošta: eko@skpba.sk  

 

 

2. Predmet zakázky:  

Dodanie tovaru – nákup športového reprezentačného materiálu - odevov s výrobou znaku vpredu 

a nápisu vzadu odevov, v množstve a vo veľkostiach  v  zmysle prílohy. Materiál musí spĺňať 

kvalitatívne parametre zn. Hummel, tak ako je uvedené v prílohe, alebo podobný ekvivalent. 

Športový materiál je určený na reprezentačné účely vrcholových športovcov športového klubu. 

 

 

3.Predpokladaná hodnota zakázky: 

cca 2.400,- € bez DPH;   zistená na základe informatívneho prieskumu trhu  

 

3. Lehota na predkladanie ponúk 

 do 5.11.2015  do  12.11.2015 

 

 

4. Miesto predkladania ponúk:  

Ako v bode 1 

 

 

5. Miesto dodania tovaru:        

Športový klub polície Bratislava, Záporožská 8, 85101 Bratislava 

 

 

6. Iné požiadavky: 

Vizualizácia znaku a nápisu je v prílohe, detaily budú dohodnuté s úspečným uchádzačom. 

Cena zákazky vrátane dopravy 

 

Ing. Jaroalav Burian 

ŠKP Bratislava 

 

 

 

 

ŠŠPPOORRTTOOVVÝÝ  KKLLUUBB  PPOOLLÍÍCCIIEE  BBRRAATTIISSLLAAVVAA  

ZZááppoorroožžsskkáá  88,,  885511  0011    BBrraattiissllaavvaa  



Príloha k výzve - športový reprezentačný materiál - zo dňa 5.11.2015

Popis veľkosť Množstvo

Stay authentic micro jacket 36-467 + Stay authentic micro pants 32-102 Hummel alebo ekvivalent   

bunda pánska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu znak + vzadu nápis S 2

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače S 2

bunda pánska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu+vzadu M 4

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače M 4

bunda pánska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu+vzadu L 7

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače L 7

bunda pánska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu+vzadu XL 9

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače XL 9

bunda pánska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu+vzadu XXL 3

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače XXL 3

bundy vpredu znak ; vzadu nápis

Stay authentic WOMAN micro jacket 36-474 + Stay authentic WOMAN micro pants 32-103  Hummel alebo ekvivalent
bunda dámska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu znak + vzadu nápis S 3

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače S 3

bunda dámska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu+vzadu M 5

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače M 5

bunda dámska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu+vzadu L 5

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače L 5

bunda dámska, farba modrá true blue 7045, s potlačou vpredu+vzadu XL 2

nohavice, farba čierna black 2001, bez potlače XL 2

bundy vpredu znak ; vzadu nápis

Roots cotton polo 02-501    (polokošela reprezentačná) Hummel alebo ekvivalent

polokošela biela, farba white 9001, s potlačou vpredu+vzadu S 5

polokošela biela, farba white 9001, s potlačou vpredu+vzadu M 5

polokošela biela, farba white 9001, s potlačou vpredu+vzadu L 10

polokošela biela, farba white 9001, s potlačou vpredu+vzadu XL 12

polokošela biela, farba white 9001, s potlačou vpredu+vzadu XXL 6

polokošela biela, farba white 9001, s potlačou vpredu+vzadu XXXL 2

polokošeľa biela zo 100% bavlny, potlač vpredu znak; vzadu nápis

Spolu celkom bez DPH

DPH 20%

SPOLU celkom s DPH

Nápis vzadu odevu:     Športové centrum  

                                               POLÍCIE

Znak: vpredu odevu

                                                            

Bunda aj nohavice  zo 100% polyesterového tkaného vlákna, neobmedzujú v pohybe, pohodlné, bunda s vetraním,  nohavice v spodnej časti zips, 

Bunda aj nohavice  zo 100% polyesterového tkaného vlákna, neobmedzujú v pohybe, pohodlné, nohavice v spodnej časti zips,


