
 

                                                                  V Bratislave dňa 15. 10. 2014 

 

                                                                                                           V Bratislave dňa 31.1.2017 

 

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 niekto-

rých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.) 

 
1.       Identifikácia verejného obstarávateľa: 

          Názov organizácie:    Športový klub polície Bratislava 

          Adresa:        Záporožská 8, 85101 Bratislava 

          IČO:                           0681989 

          Kontaktná osoba:       Anna Pisárová, Štefan Sedláček 

          Telefón/Fax:         02/62410513; 02/62520942 

          e- mail:        pisarova@scpolicie.sk; sedlacek@scpolicie.sk 

 

Predmet zákazky: nákup  tovaru – špeciálny športový materiál pre box certifikovaný medzinárodnou 

boxerskou federáciou(AIBA) 

 

Predpokladaná hodnota zakázky: Maximálna hodnota zákazky je 10.000,- € bez DPH 

Cena je vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia 

 

Opis predmetu zákazky:  
Všeobecné požiadavky –  

- Rukavice AIBA koža, modré 10 OZ(8x) a 12 OZ(7x)      15 ks 

- Rukavice AIBA koža, červené 10 OZ(8x) a 12 OZ(7x)    15 ks 

- Prilba zápasová AIBA hov. koža, podšívka amara, ľahká, červená                          10 ks 

- Prilba zápasová AIBA hov. koža, podšívka amara, ľahká,  modrá                           10ks 

- Rukavice sparing, koža, 14 OZ                                            60 ks 

- Suspenzor box, climacool, vyberat. vložka                         30 ks 

- Trenírky zápasové, AIBA modré ClimaLite&Soft                                         15 ks 

- Trenírky zápasové, AIBA červené  ClimaLite&Soft                                     15 ks 

- Tielko zápasové AIBA, modré Climate, 100% polyester                               15 ks 

- Tielko zápasové AIBA, červené Climate, 100% polyester                             15 ks 

- Obuv boxerská zápasová, AIBA, vzdušná, odpružená                                15 ks 

- Švihadlo oceľové, ložiskové, 270 cm, nastav. dľžka                                   25 ks 

- Chránič chrupu číry, guma, tvarovateľný, s krabičkou                             50 ks  

- Vrece boxerské koža 60x30  cm                                                   6 ks 

- Vrece boxerské – lievik, koža                                                  2 ks 

- Bandáže elastické 450 cm, suchý zips                                                    50 ks  

- Lapa malá, penová so vzduch. bublinou                                   4 ks 

- Platforma pre hrušku s otočným kĺbom                                    2 ks 

- Hruška pneumatická, koža                                                       4 ks 

- Žinenka protišmyková, hrúbka 8 cm, 2x1 m                            5 ks 

- Nástenný trenažer pre nácvik úhybov, nastav. výška, kov                                         2 ks       

- Sánky posilňovacie kovové, monster sled                                1 ks 

- Medicinbal špeciál slam ball 2 kg                                          10 ks 

- Gelová bandáž gel wrap mexican                                           20 ks 

- Jednoručné činky šesťuhol. pogumované 10 kg                       3 ks 

- Jednoručné činky šesťuhol. pogumované 12,5 kg                    3 ks 

- Jednoručné činky šesťuhol. pogumované  15 kg                      3 ks 

- Wrestler bag – bulharské vrece 12 kg                                       3 ks 
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Lehota na predkladanie ponúk: do 7.2.2017 do 13.00 hod.  

 

Miesto predkladania ponúk:  
Ako v bode 1 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Certifikácia AIBA, cena, úplnosť 

 

Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie tovaru  

 

Termín plnenia: 

Najneskôr do 24.2.2017 

 

Miesto dodania tovaru: Športový klub polície, Záporožská 8, 85101 Bratislava 

 

 

 

Štefan Sedláček 

Predseda BO ŠKP BA 


