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Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Príklad: 

Obchodné meno:Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, levice 

Sídlo:Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice 

Štatutárny zástupca:Ing. Eva Sleziaková 

IČO:00893315 

DIČ: 2021239550 

Mobil:0905135554 

e-mail:volfov.zuzana0mail.com 

webové sídlo: www.http://sosts-levice.sk/ 

 

 

2. Názov predmetu zákazky: 
Nákup športovej výbavy 

 

 

3. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa zoznamu v prílohe č.1: 

Nohejbalová lopta Molten S5V: 

Nohejbalová lopta Molten 5SV je lepená lopta z jemnej syntetickej kože. Tento typ má 

tvrdšie povrch a menšie odskok.Nohejbalová lopta Molten S5V je lepená lopta z jemnej 

syntetickej kože. Tento typ má tvrdší povrch a menší odskok. Vďaka svojim výborným 

herným vlastnostiam je vhodná pre rekreačný a výkonnostný šport. Kvalitné materiály 

umožňujú používať loptu za akéhokoľvek počasia. Spĺňa oficiálne technické parametre pre 

nohejbal. 

Brankárske rukavice UHLSPORT 

Brankárske rukavice Uhlsport | žlto-čierno-biele | veľkosť 8 a /oranžovo-čierne/ veľkosť 9 

Profesionálne brankárske rukavice s povrchom Absolutgrip, ktorý výborne priľne k lopte a 

budete v týchto rukaviciach mať vynikajúci cit.Vhodné ako na tréning pre ich dlhú životnosť, 

tak na zápas pre ich jedinečnú kvalitu. 

Chrániče na kolená TOKIO 

Chrániče kolien Errea Tokio s pevnejšou dvojitou výstužou v čiernej farbe. Chrániče kolien 

Errea Tokio sú vhodné na akýkoľvek šport. Chrániče majú silnejšie dvojitú výstuž, takže 

bezpečne ochráni vaše kolená pred pomliaždením alebo odrením. Táto výstuž je predĺžená aj 

do strán pre väčšiu ochranu a komfort. Úplet je elastický a prispôsobiteľný. Tieto chrániče 

kolien Errea Tokio ponúkame v čiernej farbe s vytlačeným logom Errea na prednej. Materiál 

chrániča je bavlna a polyester. 

 

 

http://sosts-levice.sk/
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Futbalova lopta Errea STREAM v.5 

FIFA Quality 

Hybridná konštrukcia s 32 strojovo prešitými a tepelne spojenými panelmi. Potiahnuté 

povrchom s textúrou MJ0001. Vnútorná trubica z taiwanského butylu vystužená a obalená 

polyesterovým vláknom. Ideálne na použitie v zápasoch. Možné použitie: na suchú, snehovú, 

bahennú a dažďovú pôdu v syntetickej tráve. 

 

ERREA rozlišovací dres BIB 

Rozlišovaci dres BIB od výrobcu ERREA. Klasický rozlišovací dres na rozoznanie 

spoluhráčov pre tréningy alebo amatérske zápasy. Dres je v dvoch rôznych veľkostiach a 

piatich farbách. 

Materiál: 100% polyester 

Farba: zelená, oranžová, žltá, modrá, červená. 

Veľkosť: Junior, Senior. 

Stôl na stolný tenis inSPORTline Balis 

 

Technický popis: 

 kvalitná drevovláknitá doska (MDF) 

 stabilný a robustný rám s pevným profilom 

 zložené z dvoch dielov sa sklopiteľnými stojnými nohami 

 možnosť rýchleho rozloženia pre úsporu miesta 

 sieťka s rýchloupínacími klipmi pre rýchle a jednoduché nasadenie 

 nastaviteľná výška stojných nôh v prípade nerovného povrchu 

 jednoduchá a rýchla montáž i demontáž 

 odolný lak zabraňujúci olupovaniu farieb a samotného povrchu dosky 

 hrúbka dosky: 15 mm 

 materiál dosky: MDF 

 profil rámu: 15 x 30 mm 

 materiál rámu: oceľ 

 rozmery po zostavení: dĺžka 274 cm x šírka 152,5 cm x výška 76 cm 

 hmotnosť: 64 kg 

 pre interiérové použitie 

Rotoped inSPORTline Salenas 

 rotoped so stabilnou konštrukciou 

 prehľadný podsvietený displej 

 jednoduché a intuitívne ovládanie 

 tichý chod 

 horizontálne aj vertikálne nastaviteľné sedlo 

 držiak na fľašu a transportné kolieska súčasťou 

 HRC program: stroj zvyšuje alebo znižuje záťaž tak, aby bol používateľ neustále v 

optimálnej zóne tepovej frekvencie 
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 WATT program: stroj zvyšuje alebo znižuje záťaž tak, aby používateľ vykonával 

nastavený výkon (napríklad zvýši záťaž pri znížení kadencie šliapania) 

 počítač zobrazuje: čas, rýchlosť, vzdialenosť, kalórie, srdcový tep, otáčky za minútu 

(RPM), výkon (WATT) 

Pingpongová súprava Joola Team School 

 poťah: 1,2 mm soft, 1,5 mm huba  

 rukoväť: rovná  

 technológia: Ergo Grip (zaoblená, ergonomická rukoväť, okamžite sa prispôsobí 

ruke)  

 konštrukcia: 5 vrstiev kvalitnej dyhy  

 rýchlosť: 60  

 spin (točivosť): 70  

 kontrola (ovládanie): 95  

 určené pre začiatočníkov, rekreačných hráčov a do škôl 

Nohejbalová sieť so stojanom  

Nohejbalová sieť v dvoch rozmeroch, vhodná pre tvrdý povrch (umelá tráva, telocvičňa, 

športová hala). Stabilitu zaručuje praktický stojan. Jednoduché zloženie do praktického vaku 

Vám nezaberie viac ako dve minúty.  

Nohejbalové siete sú vhodné pomôcky pri technickom ale i regeneračnom tréningu. 

Kickster Elite 3x2m 

Odolná tréningová bránka s integrovanou záťažou a gumovými pätkami. Bránky Kickster 

Elite sú jediné bránky svojho druhu, ktoré nepotrebujú ukotvenie. 

Základná konštrukcia je vyrobená z oceľových profilov, ktoré sa spájajú pomocou 

západkového systému. Pre maximálnu bezpečnosť a jednoduchú manipuláciu brvno a tyčky 

tvorí iba biela lakovaná textília pripevnená k sieti. Pripevnenie siete na napruženú konštrukciu 

z ocele a uhlíkových vláken vytvorí bránku, ktorá je bezpečná a zároveň vďaka svojej 

pružnosti odoláva aj prudkým strelám. 

Brankársky florbalový komplet 

 BRANKÁRSKA PRILBA zn. EUROSTICK® (SWE) je vyrobená z vysokokvalitného 

plastu. Vhodná pre juniorov a seniorov. Nastaviteľná vzadu v 5polohách. 

 BRANKÁRSKY DRES s integrovanou vestou chráni brankára pred silnými strelami.  

Všitá penová hmota (10mm) nahrádza ochrannú vestu, ktorej použitie je v tomto prípade 

zbytočné. 
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Zadná časť je vyrobená zo špeciálne dierovaného a priedušného materiálu. Rukávy sú ušité z 

dierovanej tkaniny a po celom obvode vystužené pre ochranu pri pádoch. 

 

 BRANKÁRSKE NOHAVICE s vysokým pásom s gumou.  

Prešité na najnamáhanejších miestach. Predný diel vystužený penou po celej dĺžke, vzadu v 

hornej časti pre ľahší pohyb brankára.  

Vysoko odolný materiál s optimálnymi sklzovými vlastnosťami na kolenách. Elastická 

tkanina v oblasti v rozkroku. 

 

Florbalová sada Eurostick 

P/10ks, Ľ/15ks 

Sada vhodná pre pokročilých florbalistov s dobrou florbalovou technikou, pre školy i súťažné 

zápasy. 

charakteristika florbalky: 

 dĺžka: 96 cm 

 celková dĺžka florbalky: 113 cm 

 certifikát IFF, schválené pre oficiálne súťaže IFF a SZFB 

 materiál: sklolaminátový kompozit 

 striekaná palica 

 flex: 30 mm 

 držanie: okrúhle 

 kvalitný dvojfarebný grip 

 čepeľ: Gravity 19 pravá/ľavá hmotnosť: 250 g 

 vyrobené vo Švédsku 

Florbalová bránka Eurostick MAXI 160x115x65 cm 

Tréningová florbalová bránka vhodná do školských telocviční pri hre s brankárom. 

Bránka je rozmerovo identická ako certifikované zvárané konštrukcie (160 x 115 cm).  

Vyznačuje sa pevnou, ľahkou a odolnou konštrukciou, čím je vhodná pre školské využitie 

 rozmer: 160 x 115 x 65 cm 

 priemer trubiek: 25 mm 

 hrúbka oceľovej steny: 0,8 mm 

 vrátane siete (čierna) a zástery (biela) 

 veľkosť oka sietí: 40 mm 

 hmotnosť: 5,5 kg 
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 farba: červená 

Basketbalová lopta 

Kvalitná odolná basketbalová lopta na rôzne povrchy schválená FIBA. 

 atraktívne farebné prevedenie 

 veľkosť: 7 (pre mužov) 

 mimoriadne odolný materiál Cellular s výborným gripom (pogumovaný nylon) 

 pre školy a trénin 

Hádzanárska lopta Meteor Men #3 

Hádzanárska lopta s pogumovaným povrchom Cellular s vynikajúcou priľnavosťou a vysokou 

odolnosťou. 

 materiál: guma Cellular 

 veľkosť: mužská #3 

 obvod lopty: 58-60 cm 

 hmotnosť: 440 g 

 farba: červenobiela 

Odrazový mostík 

Rozmery mostíka sú 120 x 60 cm. Náskoková hrana je 15 cm. Povrch odrazovéj dosky je 

pokrytý kobercom. 

Tyč na šplh – 5m 

Samostatná tyč 5 m, priemer 43 mm s kotviacim hákom a pätkou do podlahy, komaxit. 

 

Hrúbka: 2 mm. 

 

Hádzanárska Brána QuickPlay 

Skladacia bránka na hádzanú s integrovanou záťažou a protišmykovými gumovými 

pätkami. Revolučná konštrukcia a dostupná cena bránky umožní plnohodnotný 

hádzanársky tréning všetkých vekových skupín bez kompromisných riešení.  
 

Základná konštrukcia je vyrobená z kovových profilov, ktoré sa spájajú pomocou 

západkového systému. Pre maximálnu bezpečnosť a jednoduchú manipuláciu tvorí hlavný 

rám bránky (brvno a postranné tyče) iba červeno-bielo lakovaná textília pripevnená k bielej 

sieti. Pripevnenie siete na napruženú oceľovú konštrukciu vytvorí bránku, ktorá je bezpečná a 

zároveň vďaka svojej pružnosti odoláva aj prudkým strelám. 

 

Súčasťou dodávky je taška na prenášanie. 

Hlavné výhody bránky QuickPlay Handball Adult: 

 nízka hmotnosť a ľahké prenášanie 
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 zaťažený spodný rám 

 gumové protišmykové pätky 

 absolútna bezpečnosť 

Pásmo s držadlom Sedco 100m 

Sklolaminátové pásmo s dĺžkou merania maximálne 100 m. Údaje sú v metrickej miere, rysky 

na pásme po 1 mm. Pásmo je vybavené kotviacim úchytom pre meranie jednou osobou, 

skladacou kľučkou navijáka, zarážkou proti odvinutiu a koncovým očkom pre ukotvenie. 

Badmintonový set VicFun 

kód výrobcu: 796/0/0  

materiál: Oceľ, Nylon / Pena  

farba: rôzne farby  

dĺžka: rakety 660 mm / 26 in  

hmotnosť: 115 g (raketa)  

sada obsahuje: 2x raketa, 2x košíček  

obal v cene: áno / PVC  

vypletená raketa: áno  

Badminton/tenis set 3m stojany na kurt vr. Siete 

Merco tenisový / badmintonový set 3 m je vyrobený z ľahkej kovovej, ale dostatočne 

robustnej konštrukcie, ktorej zostavenie je intuitívne a aj bez návodu vám jej zostavenie 

vrátane siete nezaberie ani dve minúty. To platí aj pre zloženie a uskladnenie do prenosného 

obalu, ktorý je súčasťou setu. 

Merco badmintonový / tenisový set 3 m je konštruovaný pre vnútorné i vonkajšie použitie na 

akomkoľvek povrchu. Jedinou podmienkou preto, aby vám tenisový / bedmintonový set 

Merco 3 m dobre slúžil, je rovný povrch. 

Parametre: 
počet kusov: 1 sada 

rozmery balenia: 85 cm x 16 cm 

príslušenstvo: 1x konštrukcia, 1x sieť 

priemer: konštrukcia 1,9 cm 

hrúbka: siete 0,2 cm 

sieť v cene: áno 

materiál: konštrukcia kov, sieť 420D Nylon 

rozmer: siete 300 cm x 70 cm, oká 4 cm x 4 cm 

dĺžka: konštrukcia 300 cm 

šírka: konštrukcia 103 cm 

výška: konštrukcia 152 cm 

hmotnosť: 2 kg (komplet) 

obal v cene: áno 

farba: konštrukcia čierna, sieť čierna 

výkonnosť: mini badminton / mini tenis 

výrobca: Merco 

Minimálne požadované parametre musia spĺňať požiadavky uvedené v dokumente 

„Charakteristika programu Podpora rozvoja športu na rok 2019“. Verejný 
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obstarávateľ môže požadovať aj vyšší štandard, avšak nemôže tým umelo zužovať počet 

potenciálnych dodávateľov.  

 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 
4440,- 

 
 
5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 

 
 

6. Lehota na predkladanie ponúk: 
15.01.2020 0:00 

 

 

 
11. Termín otvárania ponúk: 
17.01.2020 10:00 
 
 

 

V Leviciach 16.12.2019 

 

          Ing. Eva Sleziaková 

             riaditeľka školy 
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Príloha č.1 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

 

Zadávateľ zákazky: 

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 

Sídlo:  Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice 

V zastúpení: Ing. Eva Sleziaková, riaditeľka školy 

IČO:  00893315 

DIČ:  2021239550 

 

Uchádzač:  

Názov: 

Sídlo: 

V zastúpení:  

IČO:   

DIČ:  
 

 

 

ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET  

(bežné výdavky) 

Názov projektu: Rozhýbme mladých ľudí 

 
Typ výdavku Jednotka 

Cena                      

za jednotku v € 

Počet    

jednotiek 

Výdavky            

spolu v € 

A. Požadovaná dotácia od ÚV SR x X x x  

1. napr. dresy ks  1  

2. brankárska výstroj ks  1  

3. rozlišovacie vesty ks  45  

4. hokejky ks  25  

5. Prilby ks  2  

7. Lopty ks  10  

9. Siete ks  3  

10. bránky ks  1  

12. iné (špecifikovať) X  X  

 
stolnotenisové raketky  sada  6  

 
sieť na nohejbal  ks  1  

 
stolnotenisový stôl  ks  2  

 
lopta na nohejbal  ks  2  

 
futbalová bránka do telocvične  ks  2  

 
lopta futbalová  ks  5  

 
rukavice na futbal  sada  0  

 
sieť na futbalovú bránku  ks  2  

 
lopta na volejbal  ks  10  

 
tyč na šplh  ks  1  

 
odrazový mostík -preskok cez kozu  ks  1  

 
lopta na hádzanú  ks  3  

 
bránky na hádzanú  ks  2  

 
rukavice na florbal pre brankára  sada  2  
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chrániče na kolená pre brankára  ks  2  

 
raketa na bedminton  sada  9  

 pásmo 100 m  ks  1  

 Spolu – bežné výdavky x X x 
 

 rotoped ks  1  

 kompresor ks  1  

 Spolu- iné zdroje     

 

 

 

V.....................................dňa...................................... 

 

            

         ....................................

              pečiatka a podpis 

 


