
 

                                                                  V Bratislave dňa 15. 10. 2014 

 

                                                                                                              V Bratislave dňa 25.8.2015 

 

Výzva 
na predloženie ponuky (cenový prieskum) 

podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 

Adresa: Záporožská 8, 85101 Bratislava 

Krajina:                         Slovenská republika 

IČO:                              0681989 

Číslo zbroj. licencie: CA 001731 

Kontaktná osoba: Kubík Vincent, Ing. 

Telefón:  0905 832 339 

Elektronická pošta: vkubik@azet.sk  

 

Predmet zakázky: Dodanie tovaru - nákup streliva do guľových zbraní .22LR    

počet 148.000 ks 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35331500-8 

 

Rozdelenie predmetu zakázky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

 

Miesto dodania tovaru: Sklad streleckého oddielu Športového klubu polície Bratislava,  P PZ - 

Račianska 35, Bratislava 

 

Predpokladaná hodnota zakázky: Maximálna predpokladaná hodnota zakázky, zistená na 

základe informatívneho prieskumu trhu je <13 850,- € s DPH. Cena je vrátane obalu a dopravy 

na miesto plnenia.   

 

Opis predmetu zakázky: Predmetom zakázky je strelivo do guľových zbraní .22LR 

s okrajovým zápalom vhodné pre puškové disciplíny, Schonebeck, alebo kvalitatívne 

porovnateľný alternatívny druh streliva, 

 

a/ Schonebeck Standard plus .22 LR                                                            60 000 ks 

b/ Schonebeck Rifle Match .22 LR                                                               88 000 ks 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

do 1.10. 2015 do 13.00 hod 

 

Miesto predkladania ponúk:  
Názov organizácie:     Športový klub polície Bratislava 

Miesto prevádzky:      Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

 

ŠŠPPOORRTTOOVVÝÝ  KKLLUUBB  PPOOLLÍÍCCIIEE  BBRRAATTIISSLLAAVVAA  
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Iné požiadavky:  uchádzač je povinný predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať 

predmetný tovar (príp. odkaz na www. stránku, kde je možné uvedenú skutočnosť overiť). 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zakázky v eurách vrátane 

DPH, obalu a dopravy na miesto plnenia. 

 

Oznámenie výsledku: Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí jeho ponuky. 

 

Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie tovaru – strelivo do guľových 

zbraní .22LR.  

Doba plnenia zákazky je najneskôr do 15.12.2015. 

 

Podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zakázky bude financovaný 

z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ na predmet zakázky 

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. 

 

  

 

 

      

Ing. Vincent Kubík 

 

predseda SO ŠKP Bratislava 

 

 

 


