Športový klub Dohňany
Dohňany 68, 020 51 Dohňany
IČO: 42023289
DIČ:2022384859

E-mail: skdohnany@centrum.sk
Bank. spojenie: Tatra banka
Č. účtu: 2620703507/1100

Dohňany 10.10. 2018

SPORTIKA GROUP s.r.o.,
Klincová 37/B2
821 08 Bratislava

Vec: Objednávka športového

vybavenia členov ŠK Dohňany

Na základe výsledkov verejného obstarávania a kontroly verejného obstarávania zo
strany Úradu vlády SR pre projekt "Športová výbava členov ŠK Dohňany" - program
Podpora rozvoja športu 2018, si u Vás záväzne objednávame športové vybavenie podl'a
výkazu výmer so špecifikáciou ponúkaného tovaru.
Tento výkaz výmer tvorí neoddelitel'nú prílohu tejto objednávky.

Ďalšie
1.
2.
3.

podmienky dodania:
Termín dodania: najneskôr do 31.10.2018,
Miesto dodania: ŠK Dohňany , Dohňany 68,02051 Dohňany,
V ostatných vzťahoch neupravených touto objednávkou platí Obchodný zákonník a
platné právne predpisy.

Kontaktná osoba: Kozma Andrej - tel. 0908 506 695

S pozdravom

ŠPORTOVÝ KLUB DOHŇAN
Dohňany

68, 020 51 Dollllal'y
IČO: 420::3289
DIČ: 2022384859

Mgr. ndrej Kozma
predseda združenia

Príloha:
1) Výkaz výmer so špecifikáciou ponúkaného tovaru

1x,

-J

Príloha

1 - Výkaz výmer so špecifikáciou

Č.

Identifikácia

ponúkaného tovaru

uchádzača:

Obchodné meno: SPORTlKA GROUP s.r.o
Sídlo: Klincová 37/B
ICO: 47609338
OIC: 2024040447
telefón: 0948 090 989
email: sinsky@sportika.sk
Dátum vypracovania ponuky: 10.9.2018
Kontaktná osoba: Ing. Michal Šinský

PROJEKT:

Športová

výbava členov ŠK Dohňany

Výkaz výmer

Typ výdavku

Jednotka

Cena za jednotku
veurácb

Počet jednotiek

Výdavky spolu
veurách

'1

1. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu
Futbalové

lopty tréningové

(Tepelne lepený bezšvový povrch: vcl'mi odoiná voči oderorn: veľkosť

Č. 5)
Futbalové lopty zápasové (Tepelne lepený bezšvový povrch. ideálny objem a hmotnosť 68-70cm.
410-450g; minimálna strata tlaku, dobrý odskok na trávniku, trvácnosť proti oderom, mierne
zdrsnený povrch, nenasiakne vodou-pretože šitie lopty je ešte zaliate špeciálnym leporn po celom
povrchu; veľkost' č.5; )
Tréningové méty (Vyznačovacie kužele - vyrobené z mäkkého plastu, čo umožňuje skrčcnie
kužeľa po stupení naň nohou; výška 5cm a priemer 20cm a hmotnosť 27g; )

Brankárske rukavice (pre dospelých; vrchný materiál polyuretán: dlaň rukavic je z latcxu, ktorý je
pri l'navý vo všetkých podmienkach a polstrovanie na spodnej časti dlane je odolné proti oderu,
Spevnený chrbát ruky; veľkosť 6-10; Dva typy peny EVO Zone Tech na dlani umožňujú dokonale
zovrieť prsty a optimálne

Sada treining kit
Označovacie
nastaven ia)

ks

14,40

10,00

144,00

ks

50,00

5,00

250,00

sada

21,00

1,00

21,00

ks

21,00

2,00

42,00

ks

32,00

1,00

32,00

sada

36,00

1,00

36,00

sada

27,30

1,00

27,30

pohlcujú nárazy)

Dvojitý agility rebrík na rýchle nohy (Koordinačný rebrík - vyrobený z polyesterových popruhov v
červenej farbe a žltých plastových polí: dlžka 6m a má celkovo 12 polí; po bokoch polí má otvory,
ktorými umožňuje nastaviť rozostúpenie jednotlivých polí)

kužele (Set prekážky

2 kužele 50 cm, jedna tyč 100 cm. Kužel' štyri výšky

I

I
I

Typ výdavku

Jednotka

Cena za jednotku
veurách

Počet jednotiek

Výdavky spolu
veurách

Šuštiaková bunda (s potlačou; bunda má celý zips, ktorý sa zapína až ku krku. Na rukávoch má
patenty, IHI bokoch bundy je priedušný systém, ktorý slúži na lepší odvod vlhkosti. Kapucňa sa dá
zrolovať a uschovať do Iímca. Samotný materiál bundy je 100% polyester. Šitie bundy jc veľmi
kvalitné, čo predlžuje jej životnosť.)

ks

21,60

20,00

432,00

Taktická tabuľa (magnetická
90x60cm s magnetkarn i)

ks

135,00

2,00

270,00

ks

45,60

36,00

1 641,60

ks

23,75

8,00

190,00

ks

23,00

4,00

92,00

ks

8,00

24,00

192,10

tabu ra s možnosťou

zavesenia

na stenu v kabíne; rozmer tabule

Tréningová tepláková súprava s potlačou ( Tréningová bunda s potlačou - 3/4 zips, patenty na
rukávoch a na spodku bundy uťahovačky; materiál: 100% polyester - terel-tek.; Tréningové
nohavice - majú bočné vrecká a vyššie patenty zo zipsorn na ul'ahcenie obliekania štulpní počas
zimnej prípravy; materiál 100% polyester - terel-tek.)
Dresy pre STO s potlačou (Polokošeľa - vlastnosti: funkčný športový drcs - odvod telesnej
vlhkosti, dýchatcľnost a komfort nosenia; polokošeľa má limček a dva gombíky na zapíanic ku
krku, na spodnej časti má ro/parky; materiál: 100% polyester - terel - open.; trenírky - veľmi
ľahké a odolné, sťahovanie so vši tou šnúrkou; trenírky splňajú všetky atribúty športového
oblečenia - dýchateľnosť-odvod
terel-x)

telesnej vlhkosti-kom fort nosenia; materiál:

Set rohových zastávok s klborn (set obsahuje 4ks klbových tyčí. 4ks zástavok,
puzdier; klbové tyče rohových sú z PVC materiálu.)

100% polyester -

4ks clipov, 4ks

Fľaša na pitie (Fľaša na nápoj 8001111- fľaša sa zatvára so špeciálnym šróbovacírn
ktorý má vysúvaieľnú zátku, ktorá ul'ahčuje pri pití rýchle otvorenie a zatvorenie

vrchnákorn,
fľaše; je

vyrobená z nezávadného materiálu, vhodného v styku s potravinarni.) Stojan na fľaše - je veľmi
ľahký, jednoducho skladateľný; vyrobený je z plastu a služi na prenos 8ks lliaš.
Celkom

3370,00

Spolu
Cena celkom bez DPH
DPH
Cena celkom s DPH

Potlač na dresoch a súpravách bude logo ŠK Dohňany. Vel'kosti jednotlivých

súprav a farebnosť oblečenia budú dodané až pri záväznej objednávke.

2828,83
561,67

3370,00

