
           
                                                                                                                 
 

  
VÝZVA  

na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou 

(podľa 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:  Športové centrum polície 
 Sídlo organizácie:  Romanova 37, 851 02 Bratislava 
 IČO:  00735353 
 DIČ:  2021779430 
     Meno a priezvisko: Mojmír Gaško, Juraj Filan 

E-mail: gasko@scpolicie.sk; filan@scpolicie.sk 
 
 

2.      Predmet zákazky: ucelená kolekcie športového oblečenia s logami ŠCP 
 
 
3.      Technická špecifikácia tovaru Oblečenie bude zhotovené na zákazku objednávateľa. V kolekcii 
oblečenia je zahrnutý celý sortiment výrobkov, rôzneho určenia a prevedenia. Výrobky sú zhotovené 
technológiou sublimačnej potlače. Použité budú rozdielne materiály podľa druhu určenia. Voľnočasové 
dresy sú zhotovené z priedušných materiálov s plne funkčnými vlastnosťami. Elastické body/kombinézy 
slúžia ako pretekárske oblečenie priliehajúce na postavu pretekára. Elastické materiály sú funkčné a 
tvorené minimálne 15 až 20% elastanového vlákna. 
Jednotlivé obstarávané výrobky sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto výzvy. Po doplnení 
cien bude súčasťou rámcovej zmluvy. 
 
4.  Iné požiadavky 

V cene tovaru budú započítané všetky náklady spojené s výrobou, balenie a doprava, potlač (logá  
ŠCP). Na uvedenú dodávku bude uzavretá Rámcová zmluva na rok 2020 – 2022. 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH     
 Cca   do 70 000,- EUR 
 
6.      Návrh kritérií hodnotenia 
 Cena; v prípade rôznej ceny jednotlivých položiek viacerých dodávateľov, bude ako kritérium 

výberu víťaza určená konečná cena tovaru podľa objednávok objednávateľa za uplynulé dva roky 
 
7.  Podmienky účasti 
 V prípade nedodržania požiadaviek v bode 2; 3 a 4 bude ponuka vylúčená z vyhodnotenia 

cenového prieskumu. 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk  
 Do 2.12.2020 
 
9. Miesto predkladania ponúk  
          Športové centrum polície, Romanova 37, 851 02 Bratislava 
  
10.    Termín plnenia, miesto plnenia 
          Od uzavretia Rámcovej zmluvy do 30.11.2022 resp. do vyčerpania finančného limitu; miesto 
          plnenia ako v bode 1) 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k verejnému obstarávaniu 

 
 

Popis výrobku 

Predpokladaný 
minimálny 

počet 
objednaných 

kusov* 

Cena 
bez 

DPH za 
1 ks 

cyklisticky dres, elasticky, priliehavy, kratky rukav 50   

cyklisticky dres, volny, pohodlný materiál, kratky rukav 50   

cyklisticky dres, elastický, dlhy rukav raglanovy, zatepleny 20   

cyklisticky dres, volny, dlhy rukav všívaný, zatepleny 20   

dres z elastického materiálu, dlhy rukav, celopotlač 
 

  

dres pre hasicov, elasticky, dlhy rukav, celopotlač, s logom HZZ 30   

celopotlacane tricko volne, kratky rukav, mat.s prídavkom bavlny 100   

celopotlacane tricko volne, kratky rukav, funkčný materiál s logom HZZ 30   

celopotlacane tricko sportove, kratky rukav 50   

celopotlacane tricko sportove, kratky rukav, s logom HZZ 30   

celopotlacane tricko volne s golierikom, kratky rukav, mat.s prídavkom 
bavlny 

100   

celopotlacane tricko volne s golierikom, kratky rukav, mat.s prídavkom 
bavlny, s logom HZZ 

30   

bežecké tielko so zadným dielom zo sieťky 20   

funkcne tricko bez rukavov 50   

funkcne tricko, kratky rukav 50   

  
 

  

cyklisticky bunda, zateplena membránová, zadne vrecko 50   

bunda pre strelcov, zateplená membránová, dve bočne vrecká 30   

cyklisticky bunda, nezateplena membrána, zadne vrecko 15   

bunda pre strelcov, odopinacie rukavy, zateplena membrana, dve bocne 
vrecka 

30   

bunda s delenym zadnym dielom, membránová zateplená, s kapucňou 30   

cyklisticky bunda, nepremokava, lahka, zadne vrecko 15   

volnocasova bunda s kapucnou a dvomi vreckami na zips, celopotlač 50   

volnocasova bunda s dvomi vreckami na zips, celopotlač 
 

  

bežecká bunda s kapucňou s ľahkého vetruodolného materiálu, odvetraný 
zadný diel 

 
  

bežecká bunda s kapucňou s ľahkého vetruodolného materiálu, odvetraný 
zadný diel,  s logom HZZ 

 
  

  
 

  

cyklisticks vesta, velmi lahka, sietovina vzadu, uzky strih 15   

cyklisticks vesta, velmi lahka, sietovina vzadu, voľnejší strih 30   

vesta z membranoveho materialu 30   

  
 

  

cyklisticke nohavice trakove, s vlozkou 50   

cyklisticke nohavice pasove s vlozkou, 50   

elastické nohavice s potlačou vrchného predného dielu, flatlock 
 

  

zateplene lycrové nohavice, trakové, bez vložky 
 

  

zateplené membránové nohavice, bez vložky, potlač bočnej časti 
 

  

krátke elastické nohavice, potlač bočnej časti, silik.guma na stehne 
 

  

krátke bežecké nohavice 
 

  

dlhé bežecké nohavice 
 

  

kratke volne nohavice, potlac len bocnych cvikov 20   

krátke voľnočasové nohavice z bavlny a potlačou bočnej časti 30   



krátke voľnočasové nohavice z bavlny a potlačou bočnej časti, s logom 
HZZ 

30   

dlhé voľnočasové nohavice z bavlny a potlačou bočnej časti 50   

dlhé voľnočasové nohavice z bavlny a potlačou bočnej časti, s logom HZZ 30   

celorozopínacie dlhé nohavice zo zateplenej lycry 
 

  

celorozopínacie dlhé nohavice zo zateplenej mebrány 
 

  

nepotláčané nohavice, bez bočných zipsov, so spevnením kolennej a 
sedacej časti 

 
  

  
 

  

elasticky navlek na ruky, celopotlač, LYT, flatlock, manzeta CU/P4 20   

elasticky navlek na nohy, celopotlač, LYT, flatlock, manzeta CU/P4, zips 
dole 

20   

elasticka celopotlacana celenka z LYT 
 

  

ciapka viacpanelova z elastickeho materialu 
 

  

viac funkcna satka 100   

zateplené membránové rukavice 
 

  

sportove ponozky s logom 
 

  

taska na ulozenie oblecenia, nosenie ako ruksak 50   

taska na ulozenie oblecenia, nosenie ako ruksak, s logom HZZ 30   

taska na ulozenie oblecenia, nosenie ako ruksak, so zipsovým vreckom 100   

zmenseny dresv dizajne s vesiacikom a prisavkou 
 

  

ochranné rúško s potlačou v prevedení pánske/dámske/junior 100   

  
 

  

tria body bez rukavov, so zipsom, s manzetou na nohach, s vreckom, s 
mat.LY3SW 

20   

tria body s kratkym rukavov, so zipsom, s manzetou na nohach, s 
vreckom, z mat. LY3SW 

20   

jednodielne body bez rukávu určené pre vodné športy 20   

funkčné tielko pre vodné športy 30   

vesta určená k športovému výkonu, predná časť a 1/3 zadnej časti z 
BWL/E zvyšok je LYBR na odvetranie 

50   

krátke elastické nohavice s podšitou sedacou časťou pre vodné športy 20   

dlhé elastické nohavice s podšitou sedacou časťou pre vodné športy 
 

  

elastické tričko s krátkym rukávom s odvetraním v podpazuší 
 

  

elastické tričko s dlhým rukávom s odvetraním v podpazuší 
 

  

špricka celopotlač, z elastickej membrány 50   

nepemokavá špricka, s potlačou časti  predného dielu 30   

  
 

  

uterák klasický rozmer 50 x 100cm jedna strana potlač, druhá bavlnená - 
froté 

200   

osuška klasická rozmer 70x140 jedna strana potlač, druhá bavlnená – 
froté 

200   

uterák športový rozmer 50 x 100cm jedna strana potlač, celý uterák je z 
materiálu kombinácie polyesteru a polyamidu 

 
  

uterák športový rozmer 50 x 100cm celopotlač, celý uterák je z materiálu 
kombinácie polyesteru a polyamidu 

 
  

osuška športová rozmer 70 x 140cm jedna strana potlač, celá osuška je z 
materiálu kombinácie polyesteru a polyamidu 

 
  

osuška športová rozmer 70 x 140cm celopotlač, celá osuška je z materiálu 
kombinácie polyesteru a polyamidu 

 
  

 


