
 

 

                                                                  V Bratislave dňa 15. 10. 2014 
 

                                                                                                         
     V Bratislave dňa 31.10.2018 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č 343/2017 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
 
 
 
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, vinco.kubik@gmail.com 
 
 
 
Predmet zákazky – opis: nákup tovaru - strelivo do guľových zbraní .22 LR s okrajovým zápalom 
vhodné pre pištoľové disciplíny od výrobcov RWS, Lapua, Schonebeck, ELEY alebo kvalitatívne 
porovnateľný ekvivalent streliva vhodný pre športovú streľbu – cca 100.000 ks. 
 
Iné požiadavky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Dodávateľ zabezpečí 
dopravu na miesto plnenia a konečná cena bude obsahovať všetky náklady vrátane obalu a dopravy. 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 8.350,- Eur bez DPH 
 
Miesto dodania tovaru: Sklad streleckého oddielu Športového klubu polície Bratislava,  P PZ - 
Račianska 35, Bratislava 
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 09.11.2018 
 
Miesto predkladania ponúk:  
Názov organizácie:     Športový klub polície Bratislava 
Miesto prevádzky:       Záporožská 8, 851 01 Bratislava 
e-mail:                        sekretariat@skpba.sk, pisarova@scpolicie.sk 
 
Termín plnenia zákazky: do 15.12.2018 
 
Zmluvné a platobné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie 
tovaru – strelivo do guľových zbraní .22 LR s okrajovým zápalom vhodné pre pištoľové disciplíny. 
Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe predloženej 
faktúry. 
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Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: ŠKP Bratislava môže zrušiť použitý 
postup zadávania zákazky  
- ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 
predkladanie ponúk 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 

 

 

  

      

Ing. Vincent Kubík 
 

predseda SO ŠKP Bratislava 
 

 


