
Výzva na predkladanie ponúk 

 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

- Názov adresy a kontaktné údaje:  

Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35  Vranov nad Topľou 

 IČO: 00162230 

 Štatutár: Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka 

- Webové sídlo (internetová adresa): https://oavranov.edupage.org/ 

 

- Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL): https://oavranov.edupage.org/ 

 

Názov predmetu zákazky: „Nákup športovej výbavy na podporu rozvoja športu“: 

 

Hlavný kód CPV:  

37452900-0 Lopta volejbalová 

37452200-3 Lopta basketbalová 

37451220-2 Hokejky na florbal 

37451210-9 Loptičky na florbal 

37461520-8 Stolnotenisové rakety 2.3,4,5 hviezdičkové 

37461510-5 Loptičky na stolný tenis 

37441600-7 Trampolína 

37421000-5 Žinenky 

17412000-0 Športové odevy 

37451720-7 Chrániče na futbal 

18412100-1 Tepláková súprava 

37441700-8 Gymnastická fit lopta 

 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3478,00  € s DPH 

 



Stručný opis: 

  

Lopta na volejbal: (9ks) 

FiVB oficiálna školská volejbalová lopta. Soft Play Technology = technológia mäkkej hry. 

Vysoká odolnosť - super mäkký dotyk. 

Umelý povrch, žltá/biela/modrá farba 

Gumová vzdušnica. Miniatúrny samotesniaci vymeniteľný ventil. veľkosť 5, 200 - 220 g

  

 

Lopta na basketbal: (4 ks) 

materiál: umelá kompozitný koža 

rozmer: 7 (749-762 mm) 

váha: 567-623 g 

 

Hokejky na florbal: (15ks) 

Shaft: maľovaný - zmes uhlíkových a sklených vlákien je upravená tak, aby mal shaft väčšiu 

odolnosť. 

Dĺžka shaftu: 100 cm. 

Celková dĺžka hokejky s čepeľou: 110 cm 

Držanie: Okrúhle - kónické. 

Tvrdosť: 30 mm. 

Čepeľ: ľavá ruka dole – 10 ks  

Omotávka: MPS SUPER GRIP - protišmyková, pot absorbujúca. 

Hmotnosť hokejky 275g.  

Použitie: Všetci hráči florbalu, školy. 

  

Shaft: maľovaný - zmes uhlíkových a sklených vlákien je upravená tak, aby mal shaft väčšiu 

odolnosť. 

Dĺžka shaftu: 100 cm. 

Celková dĺžka hokejky s čepeľou: 110 cm 

Držanie: Okrúhle - kónické. 

Tvrdosť: 30 mm. 

Čepeľ: pravá ruka dole  - 5 ks 

Omotávka: MPS SUPER GRIP - protišmyková, pot absorbujúca. 

Hmotnosť hokejky 275g.  

Použitie: Všetci hráči florbalu, školy. 



Loptičky na florbal: (20ks) 

 

Florbalová loptička  mix farieb, priemer 72 mm, váha 23 g, IFF standart. Dlhá životnosť.5 ks 

biela, 5 ks oranžová, 5 ks žltá, 5 ks modrá 

 

Stolnotenisové rakety 2 až 5 hviezdičkové: (20  kusov) 

2. hviezdičková: 

 

 Parametre:  

-počet vrstiev: 5 

-farba poťahu: jedna strana červená, druhá strana čierna 

-rukoväť: profilovaná 

-hrúbka penovky: 1,8 mm 

-rýchlosť: 1/10: 5 

-rotácie: 1/10: 5 

-kontrola: 1/10: 9 

-5 ks 

 

3. hviezdičková: 

 

Parametre: 

-počet vrstiev: 5 

-farba poťahu: jedna strana červená, druhá strana čierna 

-rukoväť: profilovaná 

-hrúbka penovky: 1,8 mm 

-rýchlosť: 1/10: 8 

-rotácie: 1/10: 8 

-kontrola: 1/10: 8 

-5 ks 

 

4. hviezdičková: 

 

Parametre: 

-počet vrstiev: 5 

-farba poťahu: jedna strana červená, druhá strana čierna 



-rukoväť: profilovaná 

-hrúbka penovky: 2 mm 

-rýchlosť: 1/10 9 

-rotácie: 1/10 9 

-kontrola: 1/10 7 

-5 ks 

 

5. hviezdičková: 

 

Parametre: 

-počet vrstiev: 5 

-farba poťahu: jedna strana červená, druhá strana čierna 

-rukoväť: profilovaná 

-hrúbka penovky: 2.2 mm 

-rýchlosť: 1/10 10 

-rotácie: 1/10 9 

-kontrola: 1/10 7 

--5 ks 

 

Loptičky na stolný tenis (72 kusové balenie): (2 sady) 

Plastové bezšvíkové loptičky kvalite *. Farba biela, 72 ks v krabičke 

 

Trampolína: (1 kus) 

Technické parametre: 

Priemer trampolíny: 130 cm (4 ft) 

Maximálne zaťaženie: 100 kg 

Materiál gumových laniek: Polypropylén 

Rám: Galvanizovaná oceľ 

Nohy: 7 s protišmykovými gumovými krytmi (Rovné) 

Odrazová plocha: PP MESH 

Hmotnosť cca: 8 kg 

Certifikácia: CE, EN-71 

Set obsahuje kvalitnú trampolínu s masívnym rámom a nastaviteľné držadlo. 

 

 

 



Žinenka: (5 kusov) 

Žinenka s rozmerom 2 x1 m o hrúbke 8 cm. Vrchná časť je z hladkého materiálu - plastelu. 

Spodná časť je z protišmykového štvorčekového materiálu. Po dlhšej strane sú po dve ušká z 

popruhu slúžiace na manipuláciu. Farba: 3 ks červená a 2 ks čierna.  

 

Chlapčenský set: (15 kusov) 

Set obsahuje: trenírky, dres, štulpne, potlač. Na drese vpredu logo školy 9 x 9 cm. Na zadnej 

strane názov školy. Materiál 100% polyester. Farba modrá, biela. 

Veľkosť M – 4 ks 

Veľkosť L – 8 ks 

Veľkosť XL – 3 ks 

 

Chlapčenský brankársky set: (2 kusy) 

Set obsahuje: Dlhé brankárske nohavice vystužené po bokoch farba čierna. Dres s dlhým 

rukávom vystužené lakte,  Na drese vpredu logo školy 9 x 9 cm. Na zadnej strane názov 

školy. Materiál 100%  polyester. 

Veľkosť:  L – 1 ks 

Veľkosť XL – 1 ks 

 

Dievčenský set: (15  kusov) 

Set obsahuje: trenírky, dres, štulpne, potlač. Na drese vpredu logo školy 9 x 9 cm. Na zadnej 

strane názov školy. Materiál 100% polyester. Farba červená, biela. 

Veľkosť S – 4 ks 

Veľkosť M – 8 ks 

Veľkosť L – 3 ks 

 

 

 

Dievčenský brankársky set: (2 kusy) 

Set obsahuje: Dlhé brankárske nohavice vystužené po bokoch farba čierna. Dres s dlhým 

rukávom vystužené lakte,  Na drese vpredu logo školy 9 x 9 cm. Na zadnej strane názov 

školy. Materiál 100% polyester. 

 

Veľkosť S – 1 ks 



Veľkosť M – 1 ks 

 

Chrániče na futbal: (18 kusov) 

Futbalový chránič s ochranou achilovky.  Spevnený plastový materiál. V hornej časti gumička 

na suchý zips. 

Veľkosť: S - 4 ks 

Veľkosť: M – 10  ks 

Veľkosť: L  -  4 ks 

 

Tepláková súprava: (1  kus) 

Materiál: 100% polyester  

Univerzálny športový materiál vhodný pre tréning aj voľný čas 

Bunda na zips po celej dĺžke (zakončené do manžety). 

Farba: Červená, biela, čierna.  

Veľkosť: L 

 

Gymnastická fit lopta: (2  kusy) 

Technický popis: 

Univerzálna gymnastická lopta 

Materiál: vysoko odolné PVC 

Protišmyková ochrana povrchu 

Nosnosť: 130 kg 

Veľkosť: 65 cm 1 ks + 75 cm 1 ks 

Súčasťou balenia: ručná pumpa k jednoduchému dofukovaniu 

určené pre všestranné fitnes, kardio a rekonvalescenčné cvičenie. 

 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: a) najnižšia celková cena 

     b) termín dodania: do 31.12.2018 (úhrada po poskytnutí 

     dotácie) 

 

Dĺžka trvania zákazky:  7 pracovných dní 

 

Podmienky účasti: uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar (kópiu) 



 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do    19.10.2018 

 

Termín otvárania ponúk:  22.10.2018 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018 

 


