Č.p.: ŠCP 9-2/2018

V Bratislave 20.04.2018
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:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:

2.

Por.
č.

Športové centrum polície
Romanova 37, 851 02 Bratislava
00735353
2021779430
Meno priezvisko: Lenka Gajanová; Eva Skúpa;
(09610)59814
e-mail:; gajanova@scpolicie.sk; skupa@scpolicie.sk

Predmet zákazky

Druh: tovaru/služby/práce

Predpokladaný
počet

1

Vrchná bunda - muži

79 ks

2

Vrchná bunda - ženy

30 ks

3

Šiltovka modrá - muži

100 ks

4

Šiltovka biela - ženy

100 ks

5

Mikina s polovičným zipsom - muži

150 ks

6

Mikina s polovičným zipsom - ženy

70 ks

7
8

Nástupová súprava - muži: mikina
nohavice
Nástupová súprava - ženy: mikina
nohavice

150 súprav
70 súprav

9

Šortky - muži

10 ks

10

Šortky - ženy

27 ks

11

Tenisky športové – extra veľkosť UK 13,5

3 páry

12

Tenisky športové – extra veľkosť UK 2

1 pár

13

Tenisky športové

14

Nohavice outdoorové - muži

53 ks

15

Nohavice outdoorové - ženy

16 ks

Cena celkom bez DPH v Є
Výška DPH vyjadrená v Є
Cena celkom s DPH v Є

30 párov

Cena za
jednotku
bez DPH v €

Cena spolu za
predpokladaný
počet ks/ rozsah bez
DPH v €

3.

Technická špecifikácia tovaru
Súčasťou výzvy je príloha s popisom a vizualizáciou športového tovaru, podľa ktorej je potrebné tento tovar
vyrobiť. Pri výrobe predmetného tovaru je potrebné dodržať všetky technické požiadavky ako sú špeciálne
navrhnuté farby obstarávateľa, ktoré sú aplikované napr. na služobných automobiloch... a propagujú
objednávateľa , požadovanú kvalitu materiálu, druhovosť, a množstvo. V niektorých druhoch tovaru je
potrebné zadať výrobu tovaru mierenkovým spôsobom. Každý kus tovaru musí byť označený logom
objednávateľa a nápisom v zmysle prílohy výzvy.
Nakoľko sa jedná o materiálové zabezpečenie
vrcholových a výkonnostných športovcov, ktorí sa zúčastňujú najprestížnejších európskych a svetových
športových podujatí, predmetný športový tovar musí spĺňať požadované parametre. Ostatné technické
parametre sú v prílohe, ktorá je súčasťou tejto výzvy.

4.

Iné požiadavky
V cene tovaru budú započítané všetky náklady spojené s výrobou, balenie a doprava, potlač (logá ŠCP).
Veľkosti odevov a obuvi predloží obstarávateľ do 3 dní od vyhodnotenia cenového prieskumu víťaznému
uchádzačovi.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Cca 34.500,- EUR

6.

Návrh kritérií hodnotenia
Cena

7.

Podmienky účasti
V prípade nedodržania požiadaviek v bode 2; 3; a priloženej prílohy bude ponuka vylúčená z vyhodnotenia
cenového prieskumu.

8.

Lehota na predkladanie ponúk
Do 27.04.2018

9.

Miesto predkladania ponúk
Športové centrum polície, Romanova 37, 851 02 Bratislava

10.

Termín plnenia, miesto plnenia
Do 30.06.2018; miesto plnenia ako v bode 1)

Druh:
tovaru/služby
/práce

1

Vrchná
bunda
Muži

2

Vrchná
bunda
Ženy

3

Šiltovka
modrá

Materiál

Farby

100% polyester,
materiál vetru odolný
a vode odolný,
s kapucňou, vrecká
na ruky, zips po celej
dĺžke

Black

1. logo ŠCP vpredu vľavo
na hrudi, plnofarebné,
priemer 8 cm;
2.
logo PS v BIELEJ farbe
na spodnej časti chrbta,
veľkosť cca 30 cm

100% polyester

Collegiate
Royal/Collegi
ate
Royal/White

logo PS v BIELEJ farbe,
výšivka, spredu na pravej
strane, veľkosť cca 5-6
cm

100% polyester

White

logo PS v MODREJ
farbe, výšivka, spredu na
pravej strane, veľkosť
cca 5-6 cm

Light Blue/
Collegiate
Royal/White

1. logo ŠCP vpredu vľavo
na hrudi, plnofarebné,
priemer 8 cm;
2. logo PS v BIELEJ
farbe na chrbte medzi
lopatkami, veľkosť cca 30
cm;
3. logo malé PS v
BIELEJ farbe na golieri,
na pravej aj ľavej strane
z vonkajšej strany pri
zapnutom zipse, veľkosť
cca 5 cm

Light Blue/
Collegiate
Royal/White

1. logo ŠCP vpredu vľavo
na hrudi, plnofarebné,
priemer 8 cm;
2. logo PS v BIELEJ
farbe na chrbte medzi
lopatkami, veľkosť cca 30
cm;
3. logo malé PS v
BIELEJ farbe na golieri,
na pravej aj ľavej strane
z vonkajšej strany pri
zapnutom zipse, veľkosť
cca 5 cm

White/Light
Blue/
Collegiate
Royal

1. logo ŠCP vpredu vľavo
na hrudi, plnofarebné,
priemer 8 cm;
2. logo PS v MODREJ
farbe na chrbte medzi
lopatkami, veľkosť cca 30
cm;

Collegiate
Royal/Light
Blue/White

logo PS v BIELEJ farbe,
na pravej nohe, veľkosť
cca 8 cm

Ženy

5

Muži

6

Mikina
s polovičným
zipsom
Ženy

7

Nástupová
súprava Mikina
Muži

Nástupová
súprava Nohavice
Muži

Špecifikácia potlače

Bold Aqua

Šiltovka biela

Mikina
s polovičným
zipsom

Potlač

1. logo ŠCP vpredu vľavo
na hrudi, plnofarebné,
priemer 8 cm;
2. logo PS v BIELEJ
farbe na spodnej časti
chrbta, veľkosť cca 30
cm

100% polyester,
materiál vetru odolný
a vode odolný,
s kapucňou, vrecká
na ruky, zips po celej
dĺžke

Muži

4

Obrázok

100% polyester,
materiál udržujúci
optimálnu teplotu a
zároveň umožňujúci
rýchle odparenie
potu, zapínanie na
zips, stojatý golier,
vrúbkované manžety,
bez vreciek

100% polyester,
materiál udržujúci
optimálnu teplotu a
zároveň umožňujúci
rýchle odparenie
potu, zapínanie na
zips, stojatý golier,
vrúbkované manžety,
bez vreciek

100% polyester,
materiál udržujúci
optimálnu teplotu a
zároveň umožňujúci
rýchle odparenie
potu, zapínanie na
zips, stojatý golier,
vrúbkované manžety,
vrecká so zipsom

100% polyester,
materiál udržujúci
optimálnu teplotu a
zároveň umožňujúci
rýchle odparenie
potu, s vreckami so
zipsom a zipsmi na
členkoch

8

Nástupová
súprava Mikina
Ženy

Nástupová
súprava Nohavice
Ženy

Šortky
9
Muži

Šortky
10
Ženy

Tenisky
športové
11 Extra
veľkosť
EU 49 1/3
(UK 13,5)

Tenisky
športové
12

13

Extra
veľkosť
EU 34 (UK 2)

Tenisky
športové

100% polyester,
materiál udržujúci
optimálnu teplotu a
zároveň umožňujúci
rýchle odparenie
potu, zapínanie na
zips, stojatý golier,
vrúbkované manžety,
vrecká so zipsom

White/Light
Blue/
Collegiate
Royal

1. logo ŠCP vpredu vľavo
na hrudi, plnofarebné,
priemer 8 cm;
2. logo PS v MODREJ
farbe na chrbte medzi
lopatkami, veľkosť cca 30
cm;

100% polyester,
materiál udržujúci
optimálnu teplotu a
zároveň umožňujúci
rýchle odparenie
potu, s vreckami so
zipsom a zipsmi na
členkoch

Collegiate
Royal/Light
Blue/White

logo PS v BIELEJ farbe,
na pravej nohe, veľkosť
cca 8 cm

100% polyester;
kombinácia
materiálov
regulujúcich teplo a
vlhko, s vetracími
kanálikmi
a trojrozmerných
látok, ktoré umožňujú
cirkuláciu, odvádzajú
teplo a pot z tela
športovca

Collegiate
Royal

logo PS v BIELEJ farbe,
na pravej nohe, veľkosť
cca 8 cm

100% polyester;
kombinácia
materiálov
regulujúcich teplo a
vlhko, s vetracími
kanálikmi
a trojrozmerných
látok, ktoré umožňujú
cirkuláciu, odvádzajú
teplo a pot z tela
športovca

Collegiate
Royal

logo PS v BIELEJ farbe,
na pravej nohe, veľkosť
cca 8 cm

Povrch priedušný zo
sieťoviny, tvarovaná
spevňujúca vrstva,
jemný golierik znižuje
tlak na členok
a Achillovu šľachu,
textilná podšívka,
funkčná vložka,
tlmiaca
medzipodrážka

Collegiate
Royal,
White, Black

logo SCP v plnej farbe,
na jazyku tenisky

Povrch priedušný zo
sieťoviny,
Spevňujúca vrstva
v prednej a strednej
časti, stabilizátor päty
z materiálu TPU
fixuje chodidlo,
mäkká tlmiaca
medzipodrážka,
odolná gumenná
podrážka

Ash
Blue/Trace
Royal/Noble
Indigo

logo SCP v plnej farbe,
na jazyku tenisky

Povrch priedušný zo
sieťoviny, tvarovaná
spevňujúca vrstva,
jemný golierik znižuje
tlak na členok
a Achillovu šľachu,
textilná podšívka,
funkčná vložka,
tlmiaca
medzipodrážka

Collegiate
Royal,
White, Black

logo SCP v plnej farbe,
na jazyku tenisky

Nohavice
outdoorové
14
Muži

Nohavice
outdoorové
15
Ženy

Material 91% nylon,
9% elastan, zo
štvorsmerne
elastickej látky, na
kolenách tkané diely,
vodoodpudivá
úprava, bočné vrecká
so zipsom, elastický
pás so šnúrkou na
stiahnutie, manžety
so šnúrkou na
stiahnutie

Black

logo PS v BIELEJ farbe,
na pravej nohe, veľkosť
cca 8 cm

Material 91% nylon,
9% elastan, zo
štvorsmerne
elastickej látky, na
kolenách tkané diely,
vodoodpudivá
úprava, bočné vrecká
so zipsom, elastický
pás so šnúrkou na
stiahnutie, manžety
so šnúrkou na
stiahnutie

Black

logo PS v BIELEJ farbe,
na pravej nohe, veľkosť
cca 8 cm

