
 Bratislava 9.12.2014   

VÝZVA  

na predloženie ponuky  

jednoduchej zákazky 

(podľa zákona č.25/2006 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 Bratislava 

 Sídlo organizácie:  ul. Sch.-Trnavského 2/a, 844 46 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. Športový náboj kalibru 12/70 mm 

(podľa priloženej špecifikácie) 
18 000 ks 

  

2. Cena celkom bez DPH v Є  

3. Výška DPH vyjadrená v  Є   

4. Cena celkom s DPH v Є  

 

 

3.  Iné požiadavky 

  

Kaliber 12 

Dĺžka nábojnice   70,0 mm; plast 

Výška kovania nábojnice   10,00 mm -12,0 mm (preferovaná 12,0 mm) 

Strela 
hromadná olovená, broky tvrdené,  

obsah antimónu min. 3% ± 1% 

Hmotnosť náplne 24,0 g - 24,5g 

Veľkosť brokov 2,0 ± 0,2 mm 

Nosič strely kontajner, plast (napr. Aquila) 

Uzatvorenie náboja hviezdicové 

Zápalka so stredovým zápalom (napr. CX 2000) 

Úsťová rýchlosť V2,5 (priemer z 10 výstrelov) 401 ± 5 m/s (preferovaná 401 m/s) 

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt -20ºC až +40ºC 

Životnosť 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), ktoré uchádzač deklaruje dokladom vydaným autorizovanou inštitúciou pre výrobcu 

ponúkaného streliva, 

− uchádzač predloží protokol o skúškach ponúkaného streliva vydaný výrobcom, ktorým bude deklarovať 

súlad ponúkaných nábojov s požadovanými technickými parametrami, 

− 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 z brokových zbraní s hladkým vývrtom hlavne (jedná sa 

predovšetkým o modely značiek zbraní Perazzi a Beretta), 

 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH     
 Cca 3.500,- € 

  

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 16.12.2014, 12:00. Uchádzač predloží ponuku osobne, alebo doporučene poštou na adresu uvedenú 

v bode 8 v uzatvorenom obale s jasným označením „Neotvárať – Cenová ponuka – Športový náboj 12/70 

– Oddiel brokovej streľby“ s označením obchodného názvu uchádzača. 

 

8. Miesto predkladania ponúk  
          Športový klub polície Bratislava, Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

 

9.      Termín plnenia, miesto plnenia 
         Do 31.12.2014, Športový klub polície Bratislava, Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

 

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. 

 

 

 

Vedúci OBS ŠKP Bratislava, Ing. Juraj Sedlák  

 

   


