
Výzva na predloženie ponuky

„ TOVAR“

Pracovný odev: „ Rómske občianske hliadky v obci Sačurov“

Obec Sačurov ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre  podlimitnú 
zákazku na tovary bežne dostupné na trhu, v hodnote pre podlimitné zákazky,  zabezpečené v súlade 
s § 9 ods. 9, Zákona č.25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Identifikácia verejného obstarávate ľa:

 Obec Sačurov, Ul. Osloboditeľov 385

Zastúpená : Peter Barát, starosta obce

IČO: 00332810

Kontaktná osoba: Peter Barát

Telefón: +421 57 449 72 77

E –mail: ousacurov@slovanet.sk

Opis predmetu zákazky:

Obstaranie pracovného odevu v počte 7 kusov

 6 ks pre ROH

 1 ks pre koordinátora projektových aktivít 

 nákup : 

- maskáčová súprava 7 ks,

- letné pracovné nohavice 7 ks

- pracovný sveter 7 ks

- maskáčová zimná bunda 7 ks

- pracovné poltopánky 7 ks

- pracovné zimné topánky 7 ks



- tričko čierne 14 ks

-  čiapka letná 7ks

-  čiapka zimná 7 ks

-  opasok 7 ks,

-  pomôcky 7 ks  (rukavice, baterka, zastavovací terč, reflexné vesty a pásky).

Názov Popis

Maskáčová súprava Bunda:  odopínateľné rukávy,  kryté  zapínanie na zips,  predné 
vrecká

Nohavice do pása: odopínateľné nohavice, pevný pás a pútkami 
na opasok, predne, bočné a zadné vrecká. 

Materiálové  zloženie:  keper  s  hydrofóbnou  úpravou,65% 
polyester 35% bavlna, gramáž 230 g/m² 

Pracovné nohavice Pracovné  nohavice  s  pútkami,  dve  predné  vrecká,  dve zadné 
vrecká, na pravom boku vrecko na meter, vrecko na ľavej strane 
a vrecko na mobil, vrecká pre vloženie nákolenníkov, reflexné 
doplnky nad kolenami, nad vreckami na zadnej časti, pútko na 
kladivo,  možnosť  predĺženia  dĺžky  nohavíc  o  cca  5  cm 
(uvoľnením látky na vnútornej strane nohavíc) 

Pracovný sveter Vysoko hrejivá pánska fleecová bunda s ozdobným pruhom v 
hornej  časti.  Vrecko  na  hrudi  a  2  postranné  vrecká. 
Antipillingová úprava na vonkajšej časti. 

Materiál: 100% polyester, gramáž:  360g/m²

Maskáčová zimná bunda Zateplená  a  nepremokavá bunda s  odopínateľnou kapucňou a 
podšívkou  so  zipsom,  nastaviteľné  manžety  na  suchý  zips, 
spodný lem – sťahovanie na gumu, odvetrávanie v podaží

Materiál: 80% polyester 20% bavlna, gramáž: 280 g/m²   

Pracovné poltopánky Pracovné poltopánky celokožené

Materiál: kvalitná nubuková koža

Podošva: gumová, olejovzdorná, protišmyková

Pracovné zimné poltopánky Poloholeňová pracovná celokožená obuv

Zvršok: hydrofóbny, lícová hovädzia useň v hrúbke 2,0-2,2 mm

podšívka-laminovaná termoizolačná textília Flesh



vkladacia stielka: anatomicky tvarovaná, antistatická,

podošva: PU/Guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

+ odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu do 300°C 

Tri čko čierne Kvalitné tričko vyššej gramáže s krátkym rukávom. Po stranách 
bez švov. Materiál: 100% bavlna, 190 g/m²

Čiapka letná Baseballová,  šesť-  panelová,  čiapka  s  reflexnými  doplnkami, 
zapínanie na suchý zips, materiál: 100% česaná bavlna. 

Čiapka zimná Zimná  fleecová  čiapka  so  šiltom  a  klapkami  na  ušiach
Materiál: 100% polyester - fleece 

Opasok Kožený opasok šírka 4 cm, dĺžka: 125cm

Pomôcky (rukavice, baterka, 
zastavovací terč, reflexné vesty, 
pásik)

Rukavice:Dlaň a prsty z bravčové lícovky, chrbát z bravčovej 
štiepenky, bez podšívky, veľkosti:9; 10,5 

Baterka: 

halogénová žiarovka 6 V/1 A, PX13,5 S

- kryptónová žiarovka 6 V/0,5 A, PX13,5S

- 12 LED s priemerom 5mm

- olovený akumulátor 6 V/4 Ah

- doba  nepretržitého  svietenia  halogénovej  žiarovky  4 
hod., dosvit 202m

- doba nepretržitého svietenia kryptónovej žiarovky 8 hod., 
dosvit 150m

- doba nepretržitého svietenia LED 15 hodín (dosvit 35 m)

- štandardné svietenie (halogén, kryptón, LED)

- regulácia svietivosti žiarovky

- blikanie žiarovka (SOS)

- blikanie žiarovky ( rýchle )

- signalizácia stavu akumulátoru pri svietení svietidla

- doba nabíjania 15 hod.

- signalizácia stavu akumulátoru pri nabíjaní



- odolnosť pri nešetrnom zaobchádzaní (prach a špina)

- vlkotesná a odolná proti striekajúcej vode

- dobíjanie akumulátoru napájacím zdrojom 230 V~ (100-
240 V~/0.3 A, 47 - 63 Hz)

- nabíjací držiak

- nabíjanie z automobilu 12 V=

- rozmer: priemer 120 x 200 mm

 Zastavovací terč: 

Materiál: hliníková plná rúčka, gumová rukoväť

Terč: oceľový plech, hrúbka 1mm, Q15cm, Hmotnosť: 20,4 g

Reflexná vesta:  Signálna vesta s reflexnými páskami, polyester, 
k noseniu cez vrchný odev, veľkosti: S - 3XL

Reflexný pásik: Reflexný zaklapovací clip/pásik na ruku, 
34x3cm

Veľkosť  oblečenia  podľa potrieb  členov a koordinátora  ROH. Veľkosti  budô upresnené s víťazným 
uchádzačom.  Pozn.  neuvažujeme  s nadrozmernými  veľkosťami.  Doručenie  tovaru  na  adresu 
verejného obstarávateľa v termíne do 10 dní od podpisu zmluvy.

Predpokladaná cena.

Verejný obstarávateľ očakáva, že maximálna suma za uvedený tovar nepresiahne  čiastku 1 886,96 € 
bez  DPH  (  2  264,35  €  vrátane  DPH).  Zdroj  finančných  prostriedkov:  Predmet  zákazky  bude 
financovaný z prostriedkov NFP a spolufinancovaný z vlastných zdrojov obce. Predpokladaná hodnota 
zákazky bola určená na základe matematického priemeru 3 cenových ponúk, doručených k určeniu 
PHZ zo dňa 10.10.2014.

Oprávnený dodávate ľ tovarov. 

Verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý je oprávnený 
poskytovať požadovaný tovar (§ 26 ZVO), vo svojom  mene a na svoju zodpovednosť a ktorý predložil 
najnižšiu ponuku. 

Spôsob vyhodnotenia ponúk

Najnižšia cena

Obsah ponuky.

Ponuka bude obsahovať: 

-čestné vyhlásenie uchádzača o oprávnení dodávať  tovar (je možné nahradiť  odkazom na verejne 
dostupnú informáciu Obchodný register a pod.),
- cenový návrh podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.  V prípade, že uchádzač  nie je platcom DPH na túto 
skutočnosť upozorní vo svojej ponuke



Obchodné podmienky.

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, aby pripravil návrh zmluvy o dodaní tovaru. Doba 
trvania zmluvného vzťahu do 30.9.2015

Doru čenie ponuky

Ponuku  je  potrebné  doručiť  verejnému  obstarávateľovi  elektronicky  na  adresu: 
ousacurov@slovanet.sk.  Ponuku  je  možné  predložiť  aj  poštou,  doručovateľom  alebo  osobne  v 
uzavretom obale na adresu verejného obstarávateľa. Ponuku je potrebné označiť názvom zákazky 
a výrazným nápisom „PONUKA NEOTVÁRAŤ”. Do vyhodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré 
budú doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk. 

Lehota na predkladanie ponúk 

 30.10.2014 do 14:00 h.. Ponuky predložené po uvedenom termíne a čase budú uchádzačom vrátené. 
Výsledok vyhodnotenia bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky

Sačurov

Peter Barát

          starosta obce

Príloha č. 1 

CENOVÝ NÁVRH

p.č. Názov pozície Počet kusov  Jednotková 
cena bez 

DPH

Jednotková 
cena x 

počet kusov 
bez DPH

20% DPH Cena 
celkom

1 maskáčová súprava 7

2 letné pracovné 
nohavice

7

3 pracovný sveter 7

4 masáčová zimná 
bunda

7

5 pracovné poltopánky 7

6 pracovné zimné 
topánky

7

7 tričko čierne 14

8 čiapka letná 7

9 čiapka zimná 7

10 opasok 7

11 pomôcky (rukavice, 
baterka, zastavovací 
terč, reflexné vesty a 
pásky)

7

Spolu


