
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Spojená škola Juraja Henischa 

Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

IČO: 42035261 

Kontaktná osoba: Ján Pavlus 

Telefónny kontakt: +421 54 4861 957,  0911 190 771 

Elektronická pošta: ssjh.tec.bj@gmail.com 

Internetová adresa: www:ssjh.sk 

 

Názov predmetu zákazky: Nákup športovej výbavy 

 

Hlavný kód CPV:  37400000-2 športový tovar a výbava 

                               60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

Druh zákazky: tovar, služba 

 

Stručný opis: Zabezpečenie športového tovaru a výbavy súvisiacich s realizáciou         

                      Projektu vrátane dopravy: 

 

1. Dres florbalový Salming Training z funkčnej polyesterovej sieťoviny s použitou 

technológiou Salming CoolFeel zelený, veľkosť XL – 8 ks 

2. Dres florbalový Salming Training z funkčnej polyesterovej sieťoviny s použitou 

technológiou Salming CoolFeel červený, veľkosť XL – 8 ks 

3. Florbalový brankársky komplet veľkosti XL, zložený z brankárskych rukavíc, 

brankárskeho dresu, brankárskych nohavíc a brankárskej masky – 2 ks 

4. Certifikovaná florbalová brána zváraná 160x115 cm, už z nasadenou sieťou a zásterou, 

plastovými koncovkami, certifikačnou známkou s atestom a schválenou kontrolou IFF 

– 2 ks 

5. Florbalová hokejkaUnihoc Sniper 30, klasický namotávaný grip, stredná tvrdosť 

čepele, kompozitný materiál rukoväte, tvrdosť hokejky 30, 96 cm – ĽAVÁ ruka dole – 

9 ks  

 

6. Florbalová hokejka Unihoc Sniper 30, klasický namotávaný grip, stredná tvrdosť 

čepele, kompozitný materiál rukoväte, tvrdosť hokejky 30, 96 cm – PRAVÁ ruka dole 

– 4 ks  
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7. Florbalová hokejkaUnihoc Sniper 30, klasický namotávaný grip, stredná tvrdosť 

čepele, kompozitný materiál rukoväte, tvrdosť hokejky 30, 100 cm – ĽAVÁ ruka dole 

– 4 ks  

8. Florbalová hokejkaUnihoc Sniper 30, klasický namotávaný grip, stredná tvrdosť 

čepele, kompozitný materiál rukoväte, tvrdosť hokejky 30, 100 cm – PRAVÁ ruka 

dole – 3ks  

9. Brankárske rukavice pre florbal Tempisch Wizard, veľkosť M – 2 páry 

10. Brankárske rukavice pre florbal Tempisch Wizard, veľkosť L – 2 páry 

11.  Brankárske chrániče kolien pre florbal, Jadberg Inpact-RP SENIOR – 2 páry 

12. SM systém - set pozostávajúci z elastického lana hr. 6mm a balančnej podložky cca 

48,5x48,5x6 cm – 2 ks 

13. Bodizorbing lopta z TPU materiálu, hrúbka 1,00mm, priemer 1,5m, výška 1,2 m, 

určená pre dospelých + el. pumpa – 8 ks 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4.888,- € s DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH vrátane dopravy 

 

Dĺžka trvania zákazky:  jednorazové dodanie tovaru maximálne do 15. septembra 2018  

 

Podmienky účasti: -    predloženie ponuky na celý predmet zákazky, alebo predloženie      

                                    ponuky na sortiment samostatne pre florbal,  SM systém set  

                                    a Bodyzorbing lopty s el. pumpou v obálke s označením.  

-  predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre 

požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, 

živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov; 

- dodanie tovaru podľa technických požiadaviek, nový nepoužitý  

 -   záručný a pozáručný servis 

-    cenovú ponuku doručiť v zalepenej obálke s označením „ VO- športová   

      výbava“ 

- cenové ponuky a finančné plnenie v mene € 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  do 26. júna 2018 do 12,00 hod. 

 



Termín otvárania ponúk:  27. júna 2018 o 9,00 hod. 


