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 Bratislava 26.11.2018   

 

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. Športové oblečenie s potlačou (viď. príloha) 41   

2. Cena celkom bez DPH v Є  

3. Výška DPH vyjadrená v  Є   

4. Cena celkom s DPH v Є  

 

 

3. Iné požiadavky 

 

- Požadujeme športové oblečenie podľa priloženej špecifikácie a veľkostnej skladby.  

- Dodávateľ zabezpečí potlač oblečenie podľa priloženej špecifikácie. 

- Požadujeme nový, doposiaľ nepoužitý tovar. 

- Požadujeme zachovanie rovnakých kvalitatívnych parametrov ktorými disponuje materiál 

uvedený v prílohe tejto výzvy. 

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

náklady spojené s dopravou. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH     

 Cca 360.- € 
  

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 29.11.2018, 12:00. 
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8. Miesto predkladania ponúk  

Uchádzač predloží ponuku osobne, mailom, 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 14.12.2018, 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. 

 

 

 

Predseda OBS ŠKP Bratislava, Ing. Juraj Sedlák  
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Špecifikácia oblečenia 
 

 

Pánska mikina: 

- pánska mikina s golierom z rebrového úpletu 

- celozapínacia na kovový zips 

- bočné diely, spodný lem, manžety rukávov a lemy vreciek z rebrového úpletu 

- dve predné vrecká 

- materiál - výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná, 65% bavlna, 35% polyester 

- farba modrá 

- potlač - predná strana - ľavá strana hrude okrúhle logo ŠKP Bratislava o priemere 7cm 

             - zadná strana - nápis na chrbte Športový klub polície Bratislava - 3riadky 

Počet kusov  2. 

Veľkosti: S - 1ks, XL - 1ks. 

 

Dámska mikina: 

- dámska mikina s golierom z rebrového úpletu 

- celozapínacia so strieborným špirálovým zipsom 

- golier v podobe stojáčiku z rebrového úpletu 

- dve predné vrecká v štýle klokanky 

- bočné diely, spodný lem, manžety rukávov a lemy vreciek z rebrového úpletu 2:2 s prídavkom elastanu 

- dĺžka do hĺbky bokov 

- materiál- výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná 97% bavlna, 3% elastan 

- farba modrá 

- potlač - predná strana - ľavá strana hrude okrúhle logo ŠKP Bratislava o priemere 7cm 

             - zadná strana - nápis na chrbte Športový klub polície Bratislava - 3riadky 

Počet kusov  9. 

Veľkosti: S - 4ks, M - 3ks, L -2ks. 

 

Pánske tričko dlhý rukáv: 
- priliehavé pánske tričko s dlhým rukávom z hladkého úpletu 

- módny úzky lem na krku vo farbe trička 

- rukávy bez manžety 

- strih s bočnými švami 

- materiál - 100% bavlna 

- farba modrá 

- potlač - predná strana - ľavá strana hrude okrúhle logo ŠKP Bratislava o priemere 7cm 

             - zadná strana - nápis na chrbte Športový klub polície Bratislava - 3riadky 

Počet kusov  1. 

Veľkosti: XL - 1ks. 

 

Dámske tričko dlhý rukáv: 

- dámske tričko vyššej gramáže s dlhým rukávom 

- priliehavý strih s bočnými švami zvýrazňujúci dámsku siluetu 

- okrúhly priekrčník s úzkym lemom z rovnakého materiálu 

- spevnený ramenný šev 

- materiál 95% bavlna, 5% elastan pre väčšiu stálosť tvaru 

- farba modrá 

- potlač - predná strana - ľavá strana hrude okrúhle logo ŠKP Bratislava o priemere 7cm 

             - zadná strana - nápis na chrbte Športový klub polície Bratislava - 3 riadky 

Počet kusov 14. 

Veľkosti: S - 4ks, M - 6ks, L - 4ks. 

 

Pánske tričko krátky rukáv: 

- materiál 100% bavlna 

- priekrčník s prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou 

- vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou 

- spevňujúca ramenná páska 

- farba červená 

- potlač - predná strana - ľavá strana hrude okrúhle logo ŠKP Bratislava o priemere 7cm 
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   - zadná strana - nápis na chrbte Športový klub polície Bratislava - 3 riadky 

Počet kusov  1. 

Veľkosti: XL - 1ks. 

 

Dámske tričko krátky rukáv: 

- materiál 100% bavlna 

- úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu s prídavkom 5% elastanu 

- vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou 

- spevňujúca ramenná páska 

- zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu 

- farba červená 

- potlač - predná strana - ľavá strana hrude okrúhle logo ŠKP Bratislava o priemere 7 cm 

             - zadná strana - nápis na chrbte Športový klub polície Bratislava - 3riadky 

Počet kusov  14. 

Veľkosti: S - 4ks, M - 6ks, L - 4ks. 

 


