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         Bratislava, 28.02.2020 

 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

 

 

    „Nákup športových odevov“ 

 

Technická špecifikácia: 
 

 

1. Zimná športová bunda – farba navy, potlač srdce2/chrbát3  - v počte kusov 13 

Materiál: 92% polyester1, 8% elastan1, prostredná vrstva: 100% polyester1, vnútorná vrstva: 100% 

polyester1, má odnímateľnú a nastaviteľnú kapucňu a po celej svojej dĺžke zips s ochranou na bradu, 3-

vrstvé funkčné tkaniny s TPU membránou, materiál je priedušný (2.000g/m²/24h) a odolný voči vetru a 

vode (5.000 mm1) 

Poznámka:  
1Tolerancia +/-5%, 2Logo max 5x5cm, 3nadpis 30x5cm 

 

2. Pánska training bunda – farba deep grey heather, potlač srdce2/chrbát3 – v počte 

kusov 19 

Materiál: 79% polyester1, 15% viskóza1, 6% elastan1, bunda má zips po celej dĺžke, 2 bočné vrecká na 

zips s lepenými švami, kapucňa s podšívkou 65% polyester1/35%bavlna1, dvojfarebná šnúrka, kontrastné 

manžety na rukávoch a na leme 

Poznámka:  
1Tolerancia +/-5%, 2Logo max 5x5cm, 3nadpis 30x5cm 

 

3. Pánske training nohavice - farba deep grey heather, potlač stehno2 – v počte kusov 

19 

 

Materiál: 79% polyester1, 15% viskóza1, 6% elastan1, elastický pás s dvojfarebnou šnúrkou, 2 

bočné vrecká s podšívkou 65% polyester1/35%bavlna1, 1 tepelne zvarené vrecko na zips 

vzadu, moderný úzky tvar, úzke ukončenie nohavíc s kontrastnou elastickou vsadkou, vsadka 

na kolenách. 

 

Poznámka: 
1Tolerancia +/-5%, 2Logo max 5x5cm 



 

4. Tréningové tričko s límcom alternatíva – farba french navy, potlač srdce2/chrbát3 

– v počte kusov 112 

Materiál: 180g/m²1, 100% polyester1, rýchle schnúce, absorbujúce pot, léga s 3 gombíkmi a boční 

rozparky majú kontrastní lem, lemovka na krku 

Poznámka: 
1Tolerancia +/-5%, 2Logo max 5x5cm, 3nadpis 30x5cm 

 

5. Taška – farba bright royal/black/white – v počte kusov 13 
 

Materiál: 600D/420D polyester kombinácia, veľké bočné vrecká, veľká hlavná priehradka s 

vkladacím dnom, zarážky na dne, odnímateľný nastaviteľný popruh s polstrovaním, 

polstrované ucho, rozmery: 62x30x30cm, objem: 55l1 

 Poznámka: 

 1Tolerancia +/-5%, 2Logo max 5x5cm, 3nadpis 30x5cm 

 

6. Batoh – farba black – v počte kusov 12 

Materiál: 600D polyester, batoh má 1 veľkú hlavnú kapsu s dvojitým zipsom, 3 menšie predné vrecká a 

nylonové pútko, ramenné popruhy sú polstrované a dajú sa ľubovoľne nastaviť, zadná časť batohu je 

polstrovaná, rozmery: 33x43x17cm 

 

7. Uterák 50x100 – farba azure aqua – v počte kusov 20 

Materiál: 450g/m²1, 100% česaná bavlna, rozmery: 50x100cm, odporúčame prať na 60° (biele na 90°), 

pruhovaná bordúra 

1Tolerancia +/-5% 

 

8. Funkčné ponožky členkové 3pack – farba black – v počte kusov 100 

 

COTTON -bavlnené funkčné -85% bavlna1-13% polyamid1-2% elastan1, PACK= 3 páry 

 

9. Tenisky – farba čierna – v počte kusov 40 

 

Materiál: vrchná časť z kvalitnej prírodnej kože, podšívka z textilného materiálu, gumová 

protišmyková podrážka 

 

10. Krátke nohavice COOLTEX – farba navy – v počte kusov 19 

 
Materiál: 80g/m2 100%polyester1 (jemná povrchová úprava, podšívka sieťovina, odvádzanie 

vlhkosti, elastický pás so šnúrkou, 2 bočné vrecká, bočné rozparky 

 

 

 

 

 



Ponuky je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu tender@sstz.sk, alebo osobne 

v uzatvorenej obálke s označením „Nákup športových odevov“ na adrese Černockého 7729/6, 

831 53, Bratislava v termíne do 10.03.2020. Následne vyhodnotenie ponúk 13.03.2020. 

 

 

Dátum dodania tovaru najneskôr do 10. apríla 2020. 
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