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Slovenská lukostrelecká asociácia 3D 

IČO 36075809 

so sídlom  1040, 92571 Trnovec nad Váhom, Slovenská republika 

 

si vás dovoľuje osloviť s dopytom na ponuku pre zákazku podľa nasledovnej špecifikácie: 

 

Predmet zákazky:    Zabezpečenie testovacích sád šípov pre kluby 

1. Podrobný opis zákazky: 

Nákup sád mäkkých karbonových testovacích šípov s rôznou tvrdosťou. Šípy musia byť kompletné 

(plastové letky, hrot a končík). Na šípe musí byť vyznačená hodnota tvrdosti “spine”.  

Rozsah tvrdosti šípov “spine”:  min. 1000 – max. 1800, 5 rôzne tvrdých šípov v rovnomerných 

rozdieloch tvrdosti (ideálne rozdiely tvrdosti šípov “spine” sú s hodnotami: 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800).  

 Povolená odchýlka tvrdosti od ideálneho rozdelenia je +-10%.  

Minimálna dĺžka šípov:   68 cm 

Počet šípov v jednej sade:   72 (t.j. napr. 72 ks šípov so spine 1000, 72 ks šípov so spine 

1200 atď) 

Počet sád:     5 

Celkový počet šípov v zákazke:  360 ks 

 

Položka MJ Množstvo 

1 Karbonové šípy  Ks 360 

 

2. Očakávaná / predbežná hodnota zákazky:   1500 € 

3. Požadovaný termín/harmonogram dodania:     do 10.11.2020 

4. Požadované miesto dodania:    

sídlo SLA 3D: 1040, 92571 Trnovec nad Váhom, Slovenská republika. 

5. Požadovaný dátum zaslania Odpovede na dopyt: do 2.10.2020   do 12:00 hod.  

 

Prípadné doplňujúce otázky k tomuto dopytu zašlite, prosím, e-mailom na adresu kontaktnej osoby 

najneskôr do 30.09.2020  12:00 hod. Odpoveď bude poskytnutá Vám aj ostatným osloveným uchádzačom, 

avšak bez identifikácie toho, kto otázku položil. 
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Vašu ponuku vo forme uvedenej v prílohe tohto dopytu zašlite, prosím, do 2.10.2020  12:00 hod. e-mailom 

na adresu kontaktnej osoby. Prijatie ponuky vám bude obratom potvrdené. 

Kritériami hodnotenia ponuky sú: 

1. Splnenie podmienok špecifikácie vo všetkých bodoch. 

2. Najnižšia celková cena 

Vyhodnotenie ponúk predpokladáme do 05.10.2020, o výsledku Vás budeme informovať e-mailom. 

SLA 3D si vyhradzuje právo ponuky nevyhodnotiť alebo nákup neuskutočniť.  

Kontaktná osoba:  Ing. Peter Málek, malek@archery3d.sk, 0944644533 

 

 

Dátum: 23.9.2020 
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Odpoveď na dopyt 

Zabezpečenie testovacích sád šípov pre kluby 

 
 

Identifikácia uchádzača: 

Názov:  

Adresa:   

IČO:  

 

 

Ponuka: 

 

P.č. Názov tovaru / výrobca: Tvrdosť šípu „spine“: Počet kusov: 

1.   72 

2.   72 

3.   72 

4.   72 

5.    72 

  

CENA s DPH CELKOM: 

 

 

 

Dátum:  

Meno osoby zodpovednej za predloženie tejto ponuky: 

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za predloženie tejto ponuky: 

 

 

Pečiatka a podpis:    --------------------------------------------------------- 

 

Kontaktná osoba uchádzača pre prípadné vysvetlenia k ponuke: Ing. Peter Málek,  

malek@archery3d.sk, 0944644533 

Vašu odpoveď na dopyt zašlite, prosím, do 02.10.2020  12:00 hod. e-mailom na adresu kontaktnej osoby. 
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