
 Bratislava 21.11.2014   

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. Športové oblečenie zamerané na 

využitie pri športovej streľbe 

v brokových disciplínach. Podľa 

zoznamu v prílohe. 

218 ks 

  

2. Cena celkom bez DPH v Є  

3. Výška DPH vyjadrená v  Є   

4. Cena celkom s DPH v Є  

 

 

3.  Iné požiadavky 
 Požadované oblečenie musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe a musí byť vhodné pre streľbu 

v brokových disciplínach. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH     

 Cca 5.000,- € 
  

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 28.11.2014, 12:00. Uchádzač predloží ponuku osobne, alebo doporučene poštou na adresu 

uvedenú v bode 8 v uzatvorenom obale s jasným označením „Neotvárať – Cenová ponuka – 

Športové oblečenie – 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  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k výzve na predloženie ponuky jednoduchej zákazky. 

 
Športové oblečenie zamerané na využitie pri športovej streľbe v brokových disciplínach. 

 

1. Krátke tričko – 57 kusov 

- zloženie 60%  bavlna, 40% polyester 

- hladké tričko bez prešívania na prednej časti trička 

- úzke šitie podpazušia 

- okrúhly strih pri krku (bez výstrihu) 

- bez zvýšeného roláčiku 

- úzky strih po bokoch tela 

- vhodné pod streleckú vestu 

- Veľkosti: Pánske S 6ks, M 12 ks, L 9ks, XL 9 ks 

       Dámske S 3ks, M 9ks, L 6ks, XL 3ks 

 

2. Bežecká bunda – 19 kusov 

- bežecká bunda svojim úzkym strihom vhodná na streľbu pod streleckú vestu, odopínateľná zipsom po 

celej dĺžke, vhodná ako druhá vrstva odevu 

- zloženie 100% polyester s mikrovláknom 

- bunda odolná proti vode so zameraním na voľnosť pohybu vhodná na pohyb pri streľbe 

- funkcia odvodu vlhkosti od tela 

- úzke šitie podpazušia 

- bez kapucne a s vreckom na prednej časti 

- Veľkosti: Pánske S 2ks, M 4 ks, L 3ks, XL 3 ks 

       Dámske S 1ks, M 3ks, L 2ks, XL 1ks 

 

3. Pánske krátke nohavice – 9 kusov 

-  zloženie 80% bavlna, 20% polyester,  

-  pohodlné nohavice po kolená vhodné na streľbu,  

-  vrecká spredu na nohaviciach, zaťahovacie šnúrky na pružnom patente, 

-  pružné pri pohybe,  

-  dĺžka nohavice maximálne 10 cm nad kolená( pravidlá ISSF)    

- Veľkosti: Veľkosti: Pánske S 1ks, M 3 ks, L 2ks, XL 3 ks 

 

4. Tričko dlhý rukáv – 38 kusov 

- zloženie 95% bavlna 5% elastan, 

- hladké tričko s dlhým rukávom bez prešitia na prednej a zadnej strane , 

- úzky strih šitia pod pazuchou,  

- okrúhly strih pri krku, bez výstrihu,  

- bez zvýšeného roláčiku 

- vhodná pod streleckú vestu 

- Veľkosti: Pánske S 4ks, M 8 ks, L 6ks, XL 6 ks 

       Dámske S 2ks, M 6ks, L 4ks, XL 2ks 

 

5. Vrchná bunda na chladné počasie – 19 kusov 

- zloženie 100% polyester,  

- telu prispôsobiteľná bunda,  

- úzky strih pod pazuchou vhodný na strieľanie,  

- patent na rukávoch, ktorý zabraňuje samovoľnému pohybu rukávov,  

- odopínateľná po celej dĺžke, vhodná ako vrchná vrstva odevu, 

- zabezpečuje komfortný pohyb pri športovej činnosti (streľbe),  

- zvýšený rolák priliehajúci na krk,  

- úzke vrecko. 

- Veľkosti: Pánske S 2ks, M 4ks, L 3ks, XL 3ks 

       Dámske S 1ks, M 3ks, L 2ks, XL 1ks 

 

6. Dlhé športové tepláky – 19 kusov      

- zloženie 100% polyester, 

- matný povrch,  

- tepláky vhodné na športovanie, zabezpečujúce komfortný pohyb pri streľbe 

- vrchná guma na páse a spodné patenty na nohaviciach.  

- Veľkosti: Pánske S 2ks, M 4ks, L 3ks, XL 3ks 

       Dámske S 1ks, M 3ks, L 2ks, XL 1ks 



7. Krátke legíny pre ženy – 5 kusov 

- dĺžka nohavice maximálne 10cm nad kolenami podľa ISSF pravidiel 

-  jemné strečové zloženie 92% nylon, 8% elastan, 

-  pohodlné na športovanie (streľbu), obsahujúce rýchlo schnúci materiál,  

- antibakteriálna funkcia.  

- Veľkosti: Dámske S 1ks, M 2ks, L 1ks, XL 1ks 

 

8. Zimná bunda – 14 kusov 

-  vonkajší povrch 100% nylon,  

- vonkajší povrch je voduodpudivý,  

- podšívka je 100% nylonová , vypchávka 100% polyester, 

- bunda vhodná na komfortný pohyb,  

- veľmi ľahká bunda, vhodná na cestovanie 

- jednoduchá na skladovanie,  

- odopínateľná po celej dĺžke, vrecká na prednej časti, 

- sťahovacie šnúrky pri páse, bez kapucne 

- Veľkosti: Pánske S 1ks, M 3ks, L 2ks, XL 3ks 

       Dámske S 1ks, M 2ks, L 1ks, XL 1ks 

 

9. Spodné termo oblečenie (komplet spodný a vrchný diel) – 19 kusov (kompletov) 

- zloženie  75% polypropylén, 16%polyamid 9% elastan, 

- zloženie založené na výkon so zameraním na komfort pohybu pri športovej činnosti, 

- zabezpečuje odvádzanie vody od tela, 

- rýchloschnúci materiál  

- strih priliehajúci na telo šitý bez švov s vetrajúcimi izolačnými zónami  

- Veľkosti: Pánske 12 kusov (spodný a vrchný diel) S 2ks, M 4ks, L 3ks, XL 3ks 

       Dámske 7 kusov (spodný a vrchný diel) S 1ks, M 3ks, L 2ks, XL 1ks 

 

10. Strelecká taška – 18 kusov 

- zloženie 100% polyester , pevná matná tkanina 

- maximálna  nosnosť 15 kg, objem 67,5 litra, rozmery : dĺžka 50 cm, výška 45 cm, hĺbka 30cm  

- ľahká taška s úchytkami na ruky a s nastaviteľným ramenným popruhom, vhodná na prenos treleckých 

potrieb (strelecká vesta, strelecké okuliare, chrániče sluchu, športové strelecké oblečenie) 

- spevnené dno vhodné na ľahké uloženie a prenos ťažších vecí (náboje). 

 

11. Strelecký batoh – 1 kus 

- zloženie 100% polyester  

- nosnosť max 10 kg, objem 32 litrov  

- rozmery :výška 52 cm, šírka 36 cm, hrúbka 14 cm 

- ľahký batoh na chrbát s jednou menšou priehradkou vpredu a jednou veľkou priehradkou 

- vhodná na prenos športových vecí najmä pri kondičných sústredeniach 

 

              

 

 

 


