
 Bratislava 06.11.2017   

 

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) 

   

 

         

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie:  Športový klub polície 

 Sídlo organizácie:  Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

 IČO:  0681989 

       Meno priezvisko: Mgr. František Fecko 

 0908 947 224 

  02/62520942 

    e-mail: f.fecko@stonline.sk           

 

2.      Predmet zákazky 

 

P. č.  Druh: tovaru/ služby/práce Predpokladaný  

počet ks 

(rozsah služby, 

práce) 

Cena za 

jednotku 

bez DPH 

€ 

Cena spolu za 

predpokladaný 

počet ks/ rozsah 

bez DPH 

€ 

1. Zimná športová páperová bunda. Craft alebo iný 

ekvivalent. 
2 ks 

  

2. Cena celkom bez DPH v Є  

3. Výška DPH vyjadrená v  Є   

4. Cena celkom s DPH v Є  

 

 

3. Iné požiadavky 

Materiál: 100% Nylon (32 g / m2), výplň: kačacie perie 90/10, 650 cuin. ľahká, priedušná páperová 

bunda s úpravou DWR (čiastočne vode odolná), duté hranové rukávy, zosilnené ramená, odnímateľný 

vnútorný snehový pás, zips zakončený do garáže, chrániaci bradu proti oderu, zips z vnútornej strany 

podložený légou, dve bočné vrecká na zips, jedno vnútorné vrecko zo sieťoviny, jedno vnútorné vrecko 

na MP3 prehrávač, jedno vrecko na zips na rukáve, odnímateľná kapucňa, regulovateľná na dvoch 

miestach, prispôsobiteľný spodný diel, úpletové manžety u rukávov. 

Dodávateľ zabezpečí dopravu na miesto plnenia a konečná cena bude obsahovať všetky náklady spojené 

s dopravou. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH     

 Cca 430,- € 
  

5.      Návrh kritérií hodnotenia 

 Cena 

 

6.  Podmienky účasti 

 V prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 2 a 3, bude ponuka vylúčená 

z vyhodnotenia cenového prieskumu. 



7. Lehota na predkladanie ponúk  
Do 09.11.2017 

 

 

8. Miesto predkladania ponúk  

Uchádzač predloží ponuku osobne, alebo doporučene poštou na hore uvedenú adresu 

v uzatvorenom obale s jasným označením Oddiel brokovej streľby“ a s označením obchodného 

názvu uchádzača 

 

 

9.      Termín plnenia, miesto plnenia 

         Do 20.12.2017, ako hore 

 

 

10.    Podmienky financovania a platobného dojednania 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Vlastná 

platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe predloženej 

faktúry. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

OBS ŠKP Bratislava, Mgr. František Fecko 

 

                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


