
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) 

             V Bratislave 04.10.2019

  

 

 

        
1.) Identifikácia obstarávateľa: 
  Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 
 Sídlo organizácie:   Záporožská 8, 844 46 Bratislava 
 IČO: 0681989 
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Ivo Balint 

  
2.)         Predmet zákazky:   

Nákup dresov s potlačou pre mládežnícke družstvá hádzanárskeho oddielu Športového klubu 

polície Bratislava. Predpokladaný počet: dresov hráčskych 215ks v rôznych veľkostiach – 

pánskych, dámskych a detských, dresov brankárskych 31ks v rôznych veľkostiach - pánskych, 

dámskych a detských, treniek ku dresom 245ks v rôznych veľkostiach – pánskych, dámskych 

a detských Ponuky treba zasielať v sume za ks bez DPH/ s DPH. Predmetom hodnotenia 

ponuky je najnižšia cena a kompatibilita s už jestvujúcimi dresmi. 
 

3.) Doplňujúce požiadavky: 
Dres hráčsky s potlačou  
Materiál 100% polyester 135-140 gm2 
tlačené znaky na rukáve a logo v pravo 
farba: čierna 
krátky rukáv 
potlač podľa grafického návrhu 
veľkosť:  
pánske – 15xS, 29xM, 28xL, 15xXL, 5x2XL  
dámske – 20x XS, 30xS, 30xM, 10xXL, 5x2XL 
detské – 28x 14-16r 

 

hráčske trenky s potlačou 
Materiál 100% polyester 135-140 gm2 
tlačené znaky na boku a logo v pravo 
farba: čierna 
potlač podľa grafického návrhu 
veľkosť:  
pánske – 15xS, 39xM, 38xL, 25xXL, 5x2XL  
dámske – 20x XS, 30xS, 30xM, 10xXL, 5x2XL 
detské – 28x 14-16r 

 

Dres brankársky s potlačou  
Materiál 100% polyester 135-140 gm2 
tlačené znaky na rukáve a logo v pravo 
farba: žltá 
dlhý rukáv 
potlač podľa grafického návrhu 
veľkosť:  
pánske – 5xS, 8xM, 8xL, 7xXL, 1x2XL  
detské – 2x 14-16r 
 



 

4.)        Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   cca 8 500,-  €  
           
5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 11.10.2019 
 Termín plnenia zákazky:     do 20.12.2019 
  
6.) Miesto predkladania ponúk:   
 Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 
 Sídlo prevádzky: Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Ivo Balint, balint@skpba.sk; 0905211639

  
 

 

 

Cenové ponuky vpíšte do nižšie uvedenej tabuľky, potvrďte a zašlite späť podľa vyššie uvedených 

pokynov.  
 

Druh: tovaru/služby/práce 
Predpokladaný 

počet ks (rozsah 

služby, práce ...) 

Cena za jednotku 

bez DPH/ s DPH 

v € 

Cena spolu za 

predpokladaný  

počet km            

bez DPH / s DPH   

v € 
Dres hráčsky s potlačou, materiál 100% 

polyester 136gm2, tlačené znaky na 

rukáve a logo v pravo, farba: čierna, 

krátky rukáv, potlač podľa grafického 

návrhu 
 

92   

Dres hráčsky s potlačou, materiál 100% 

polyester 136gm2, tlačené znaky na 

rukáve a logo v pravo, farba: čierna, 

krátky rukáv, potlač podľa grafického 

návrhu 
 

95   

Dres hráčsky s potlačou, materiál 100% 

polyester 136gm2, tlačené znaky na 

rukáve a logo v pravo, farba: čierna, 

krátky rukáv, potlač podľa grafického 

návrhu 
 

28   

Hráčske trenky s potlačou, materiál 

100% polyester 136gm2, tlačené znaky 

na boku a logo v pravo, farba: čierna 
potlač podľa grafického návrhu 
 

122   

Hráčske trenky s potlačou, materiál 

100% polyester 136gm2, tlačené znaky 

na boku a logo v pravo, farba: čierna 
potlač podľa grafického návrhu 

95   

Hráčske trenky s potlačou, materiál 

100% polyester 136gm2, tlačené znaky 

na boku a logo v pravo, farba: čierna 
potlač podľa grafického návrhu 

28   

mailto:balint@skpba.sk


Dres brankársky s potlačou, materiál 

100% polyester 136gm2, tlačené znaky 

na rukáve a logo v pravo, farba: čierna, 

dlhý rukáv, potlač podľa grafického 

návrhu 
 

29   

Dres brankársky s potlačou, materiál 

100% polyester 136gm2, tlačené znaky 

na rukáve a logo v pravo, farba: čierna, 

dlhý rukáv, potlač podľa grafického 

návrhu 
 

2   

 

 

7.) Podmienky účasti podľa § 117 
  
Podmienky účasti, ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy/ objednávky preukázať 
 

§ 32ods.1 písm.e) Je oprávnený poskytovať  

predmetnú službu 
Uchádzač predloží: 
kópiu výpisu zo živnostenského, resp. 

obchodného registra, alebo zo zoznamu 

hospodárskych subjektov  

§32 ods. 1 písm. f) Nemá  uložený zákaz 

účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v 

SR alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania  

Uchádzač predloží: 
čestné vyhlásenie, že dodávateľ nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

8.) Identifikácia zasielateľa cenovej ponuky: 
  Názov a sídlo organizácie: 
 IČO:  
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 






