Bratislava 22.2.2022

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:
Sídlo organizácie:
IČO:

2.

Športový klub polície
Záporožská 8, 851 01 Bratislava
0681989
Meno priezvisko: Mgr. František Fecko
0908 947 224
e-mail: fecko@scpolicie.sk

Názov zákazky

P. č.

Druh: tovaru/ služby/práce

1. Športový náboj kalibru 12/70 mm (podľa
priloženej špecifikácie). Clever Mirage T2
Competition - Skeet alebo iný kvalitatívne
porovnateľný ekvivalent.
2. Športový náboj kalibru 12/70 mm (podľa
priloženej špecifikácie). Clever Mirage T4
Pro Extra - Skeet alebo iný kvalitatívne
porovnateľný ekvivalent.
3. Cena celkom bez DPH v Є
4. Výška DPH vyjadrená v Є
5. Cena celkom s DPH v Є

3.

Predpokladaný
počet ks
(rozsah služby,
práce)

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena spolu za
predpokladaný
počet ks/ rozsah
bez DPH

23 500 ks

8 000 ks

Opis predmetu zákazky, iné požiadavky, technická špecifikácia
3.1 Náboj kaliber 12/70, hromadná strela olovené broky, 2,0mm, 2,5% Sb
Kaliber
Dĺžka nábojnice
Výška kovania nábojnice
Strela
Hmotnosť náplne
Veľkosť brokov
Nosič strely
Uzatvorenie náboja
Zápalka
Úsťová rýchlosť V1 (priemer z 10 výstrelov)
Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt
Životnosť

12
max. 70,0 mm; plast
12,0 mm
hromadná olovená, broky tvrdené, obsah
antimónu min. 3%
max. 24,5 g
2,0 ± 0,1 mm (preferovaná 2,0 mm) /ozn. 9 ½ /
kontajner, plast
Hviezdicové
so stredovým zápalom
415 ± 10 m/s (preferovaná 415 m/s)
-20ºC až +40ºC
min. 5 rokov

3.2 Náboj kaliber 12/70, hromadná strela olovené broky, 2,0mm, 5% Sb
Kaliber
Dĺžka nábojnice
Výška kovania nábojnice
Strela
Hmotnosť náplne
Veľkosť brokov
Nosič strely
Uzatvorenie náboja
Zápalka
Úsťová rýchlosť V1 (priemer z 10 výstrelov)
Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt
Životnosť

12
max. 70,0 mm; plast
22,0 mm
hromadná olovená, broky tvrdené, obsah
antimónu min. 5%
max. 24,5 g
2,0 ± 0,1 mm (preferovaná 2,0 mm) /ozn. 9 ½ /
kontajner, plast
hviezdicové
so stredovým zápalom
425 ± 5 m/s (preferovaná 425 m/s)
-20ºC až +40ºC
min. 5 rokov

− Na dne nábojnice musí byť vyznačené označenie výrobcu náboja. Razenie na dne nábojnice musí byť
zreteľné a ľahko čitateľné.
− Náboje musia byť balené do potlačených škatuliek (spotrebiteľských obalov) na 25 ks nábojov. Škatuľky
sa ďalej môžu vkladať do skupinového obalu alebo paliet podľa možností výrobcu.
− Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
▪ označenie výrobcu,
▪ označenie náboja, hmotnosť strely, veľkosť brokov alebo iné
▪ počet zabalených kusov,
▪ rok výroby a číslo série,
▪ iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.
− výroba nábojov musí spĺňať podmienky podľa C.I.P., (stála medzinárodná komisia na skúšky ručných
strelných zbraní),
− náboje musia spĺňať špecifikáciu stanovenú pravidlami medzinárodnej streleckej federácie I.S.S.F.
(Pravidlá pre brokové disciplíny, ods. 9.4.3.1. - hmotnosť náplne do 24,5 g a veľkosť broku do 2,6 mm),
− náboje musia zabezpečovať bezporuchovú streľbu zo športových brokových zbraní s hladkým vývrtom
hlavne (jedná sa predovšetkým o modely značiek zbraní Perazzi a Beretta),
− náboje sa musia nachádzať v oficiálnej ponuke výrobcu zverejnené v produktových katalógoch výrobcu,
alebo na oficiálnej webovej stránke výrobcu pre rok 2022,
− náboje musia byť od výrobcu, ktorého produkty sú dostupné na vrcholných podujatiach organizovaných
medzinárodnou streleckou federáciou I.S.S.F. v rokoch 2021-2022 (majstrovstvá sveta, majstrovstvá
Európy, svetový pohár),
− dodávateľ zabezpečí dopravu na miesto plnenia a konečná cena bude obsahovať všetky náklady spojené
s dopravou a všetkých ostatných súvisiacich nákladov,
− požadujeme nový, doposiaľ nepoužitý tovar,
− v prípade ekvivalentu, požadujeme zachovanie rovnakých kvalitatívnych parametrov,
− v prípade ekvivalentu, požadujeme predložiť opis a technickú špecifikáciu navrhovaného náboja ako
súčasť predloženej ponuky
− ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Cca 7.330,- €

5.

Lehota na predkladanie ponúk
Do 2.3.2022, 10:00

6.

Miesto a spôsob predkladania ponúk
Mailom alebo poštou na hore uvedenú adresu. V prípade mailu zaslať naskenovaný originál cenovej
ponuky poštou.

7.

Podmienky účasti
V prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 2 a 3, bude ponuka vylúčená z vyhodnotenia
cenového prieskumu.

8.

Návrh kritérií hodnotenia
Cena

9.

Termín plnenia, miesto plnenia
Do 25.3.2022, Strelnica Trnava-Štrky

10. Výsledok VO a podmienky financovania a platobného dojednania
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu
zákazky. 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.

Predseda OBS ŠKP Bratislava, Ing. Juraj Sedlák

