
V!ZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona !. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súlade so zákonom !.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektor"ch zákonov v znení neskor#ích predpisov ($alej len ,,zákon o verejnom 

obstarávaní“) Vás 

 

v y z ! v a m 

na predlo%enie cenovej ponuky na predmet zákazky: v!bava na vo"n! #as, 

 

v rámci Opera!ného programu VZDELÁVANIE „Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spolo!nos&/Projekt je spolufinancovan" zo zdrojov EÚ“, prioritná os 1 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie1.1 

Premena tradi!nej #koly na modernú, názov projektu „ Moderná #kola u!í 

k odvahe podnika&“,  kód projektu 26110130536. 

  
 

ODDIEL I 

VEREJN$ OBSTARÁVATE%/OBSTARÁVATE% 

 

Názov: Súkromná stredná odborná &kola VIA HUMANA  

Sídlo: Mallého 2, 909 01 Skalica, Slovensko  

Zastúpená: Mgr. Dana Dorothea Mikulová 

I!O: 36088978 

DI!: 2021065002 

Kontaktné miesto:  SSO' Via Humana, Mallého 2, 909 01 Skalica 

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Mikulová  

Telefón: 034/6685776 

Fax:  034/6685292 

Email: viahumana@viahumana.sk 

(al#ie informácie mo%no získa& na u% uvedenej adrese a kontaktnom mieste.   

Ponuky budú doru!ené na u% uvedenú adresu a kontaktné miesto.  

 

I.2.    Druh verejného obstarávate"a/obstarávate" 

 

         Zatriedenie obstarávajúceho subjektu pod"a zákon o VO:  § 7  

 

 

 



 

ODDIEL II. 

PREDMET ZÁKAZKY 

II. OPIS  

II.1. Názov zákazky  

       V"bava na vo)n" !as  

 

II.2. Druh zákazky a miesto dodania tovarov  

       Tovary  

       Hlavné miesto dodania tovarov: SSO' Via Humana, Mallého 2, 909 01 Skalica 

 

II.3. Stru#n! opis zákazky  

       Predmetom zákazky je dodanie tovarov v príslu#nom balení ako #koliaceho 

       materiálu pre #portové aktivity, pre rôzne hry (sklada!ky, vzdelávacie hry, 

       stolové hry, klasické hry, hry zamerané na spoluprácu, strategické hry, 

       pamä&ové hry, herné súpravy, #portové hry, spolo!enské hry interiérové 

       a exteriérové hry) vrátane príslu#enstva hier pre prácu animátora vo)ného !asu 

       v oblasti cestovného ruchu potrebné pre nácvik pravidiel, #kolské farby (vrátane 

       dekora!n"ch farieb, farby na tvár) pre SSO' Via Humana Skalica. 

       Zabezpe!enie dopravy na miesto ur!enia , vynesenie  na konkrétne miesto 

       pod)a ur!enia zástupcu verejného obstarávate)a. 

 

II.4. Podrobn! opis predmetu zákazky:  

 

       PRÍLOHA #. 1 ako sú!as& v"zvy na predkladanie ponúk na predmet  

       zákazky: v"bava na vo)n" !as         

       

II.5. Spolo#n! slovník obstarávania (CPV)  

          Hlavn! slovník: CPV 374 16000-5 

 

II.6. Mno'stvo alebo rozsah zákazky  

       Dodanie tovaru sa bude realizova& prostredníctvom objednávky , pri!om v  

       objednávke bude ur!ené miesto dodania, mno%stvo a sortiment predmetu  

       zákazky.  

 

II.7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky   

       Hodnota s DPH: 4 839,44 E ; DPH: 806,57 (; Hodnota bez DPH: 4 032,87 (   

 

II.8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  

       Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky): 2 mesiace 

 

II.9. Rozdelenie predmetu zákazky:  Uchádza! predlo%í ponuku na cel" predmet  

        zákazky.  

 

II.10. Variantné rie&enie: Uchádza!om sa neumo%*uje predlo%i& variantné rie#enie. 

 

II.11. Podmienky financovania zákazky:  

          Predmet zákazky sa bude financova& z prostriedkov Európskej únie –  

         Európskeho sociálneho fondu, #tátneho rozpo!tu, vlastn"ch finan!n"ch  

         prostriedkov SSO' Via Humana prostredníctvom projektu s názvom Moderná  



#kola u!í k odvahe podnika&, kód projektu 26110130536.  

         Ponúknutá cena je pevná/nemenná.  

         SSO' Via Humana nie je platcom DPH. 

         Na predmet zákazky nebude poskytnut" preddavok. Platba bude realizovaná  

         na základe dodania tovaru pod)a dodacieho listu, najneskôr 30 dní  

        od doru!enia faktúry, bezhotovostn"m platobn"m stykom. 

 

 

ODDIEL III. 

PODMIENKY  Ú)ASTI  

 

III.1. Podmienky ú#asti  

        Uchádza! musí by& spôsobil" dodáva& tovary uvedené v predmete zákazky – 

        doklad o oprávnení podnika* a dodáva* predmetn! tovar. 

 

 

ODDIEL IV. 

POSTUP  

 

IV.1. Postup predkladania ponúk:  

        Písomná. Uchádza! doru!í svoju ponuku v zape!atenej obálke.  

        Ponuka mô%e by& doru!ená osobne, alebo po#tou, kuriérskou slu%bou 

        na adresu doru!enia v stanovenej lehote. Dátum po#tovej pe!iatky nie je 

        rozhodujúci. Ponuka  predlo%ená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

        uvedenej vo v"zve sa vráti uchádza!ovi neotvorená.  

        Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je mo%né predlo%ené ponuky  

        odvola&. Ponuky po predlo%ení nemo%no meni& ani dop+*a&. 

        Adresa, na ktorú sa majú ponuky zasiela&, je uvedená v !asti !. 1 tejto v"zvy. 

       Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v mene EUR. Cenu uchádza!  

       uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. 

       Obálka musí by& zrete)ne ozna!ené nápisom „Sú*a' – neotvára*! Názov  

       zákazky – v!bava na vo"n! #as “, ako aj obchodn"m menom a sídlom  

       uchádza!a. Verejn" obstarávate) zaeviduje ponuku uchádza!a v registratúrnej  

       knihe. 

 

IV.2. Lehota na predkladanie ponúk  

         Lehota na predkladanie ponúk je do 3. 10. 2013  do 15,30 hodiny. 

 

IV.3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

        Najni%#ia cena  

 

IV.4. Pou'ije sa elektronická aukcia  

           Nie 

 

IV.5. Podmienky otvárania ponúk  

  

IV.5.1. Termín a miesto otvárania ponúk /miesto, de+, hodina, miestnos*/: 

             Skalica, Súkromná stredná odborná #kola Via Humana, Mallého 2,  

            d*a 4. októbra 2013 o 14,00 hodine, v miestnosti !. 1/P 

 



IV.5.2. Administratívny postup 

           Spôsob v"beru najvhodnej#ej ponuky: verejn" obstarávate) vytvorí 3-!lennú  

           komisiu na vyhodnotenie najvhodnej#ej ponuky. 

           Osoby oprávnené zú!astni& sa na otváraní ponúk : !lenovia komisie,  

           #tatutárny zástupca organizácie, v#etci uchádza!i, ktorí predlo%ili ponuku v  

           lehote na predkladanie ponúk a ktor"ch ponuka nebola vylú!ená. Uchádza!  

          mô%e by& na otváraní ponúk zastúpen" osobou oprávnenou zú!astni& sa za  

          uchádza!a. Uchádza! (fyzická osoba), #tatutárny orgán, alebo !len  

          #tatutárneho orgánu uchádza!a, (právnická osoba) sa preuká%e na otváraní  

          ponúk preukazom toto%nosti a v"pisom dokladu o oprávnení podnika&.  

          Poveren" zástupca uchádza!a sa preuká%e preukazom toto%nosti a  

          splnomocnením na zastupovanie. 

          O postupe VO je spísaná zápisnica, ktorú dop+*a prezen!ná listina  

          oprávnen"ch osôb verejného obstarávania sa zú!astni&.  

         

IV.6. Oznámenie o v!sledku  

         Lehota na oznámenie v"sledkov: verejn" obstarávate) do 5 pracovn"ch dní   

         od zasadnutia v"berovej komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí v#etk"ch 

         uchádza!ov písomne  o v"sledku verejného obstarávania.  

         Verejn" obstarávate) po#le objednávku tomu uchádza!ovi,  ktor" splnil v#etky 

         podmienky na dodanie tovaru s najni%#ou cenou a je ví&azom VO. 

         Uchádza!i nemajú nárok na úhradu nákladov spojen"ch s ú!as&ou vo VO. 

 

  

ODDIEL V. 

DOPL,UJÚCE INFORMÁCIE 

 

V.1. Zákazka sa t!ka projektu /programu financovaného z fondov EÚ  

        ANO – Opera!n" program VZDELÁVANIE „Moderné vzdelávanie pre  

        vedomostnú spolo!nos&/Projekt je spolufinancovan" zo zdrojov EÚ“, prioritná os 

        1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie1.1 

      Premena tradi!nej #koly na modernú, názov projektu „ Moderná #kola  

        u!í k odvahe podnika&“,  kód projektu 26110130536. 

 

V.2. -al&ie dopl+ujúce informácie  

       Dorozumievanie medzi verejn"m obstarávate)om a uchádza!om alebo  

       záujemcom sa bude uskuto!*ova& len v #tátnom - slovenskom jazyku :  

a) písomne v elektronickej podobe (prostredníctvom e-mailu resp. faxu) a v  

listinnej podobe (prostredníctvom Slovenskej po#ty, a.s. resp. in"ch kuriérskych 

spolo!ností), na u% uvedenú kontaktnú adresu 

b) osobne, na u% uvedenej kontaktnej adrese 

c) telefonicky – 034/668 5776, 0905 429 695. 

 

V.3. Lehota viazanosti ponúk : do 4. 12. 2013.  

 

V.4. Eviden#né #íslo spisu, ktoré pridelil verejn! obstarávate"/obstarávate"  

       443 - VO/2013  

 

V.5. Vyhradenie práva verejného obstarávate"a 

       Verejn" obstarávate) si vyhradzuje právo odmietnu& ponuku, ak bude nad  



       rámec predpokladanej hodnoty zákazky.  

       Verejn" obstarávate) si vyhradzuje právo vylú!i& ponuku, ak ponuka nebude 

       doru!ená v stanovenom termíne.  

       Verejn" obstarávate) si vyhradzuje právo vylú!i& ponuku, ak ponuka nebude  

       obsahova& v#etky po%adované dokumenty.  

       Verejn" obstarávate) si vyhradzuje právo postup VO  zru#i&.  Ak verejn"  

       obstarávate) zru#í postup zadávania zákazky upovedomí o tom v#etk"ch  

       uchádza!ov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktor" pou%ije pri zadávaní 

       zákazky na pôvodn" predmet zákazky.   

 

IV.6.4. Zverejnenie v!zvy na webe &koly 

           Skalica, d*a 17. septembra 2013  

 

IV.6.5. Dátum odoslania tejto v!zvy  

            Skalica, d*a 20. septembra 2013 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                            

 

                                                                                     Mgr. Dana Dorothea Mikulová  

                                                                                           riadite"ka &koly 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA #. 1 ako sú!as& v"zvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky:  

                        v"bava na vo)n" !as         

 

 

Poradie 

 

Názov 

 

Technická !pecifikácia  

Po"et ks / 

balíkov 

Navrhovaná 

jednotková cena 

v EUR 

 s DPH 

 Navrhova

ná cena 

celkom s 

DPH 

1 

!port-tester 

Pulzmeter s jednoduch"m 

ovládaním, prieh#adn" 

podsvieten" display, 

meranie s presnos$ou EKG 

6 ks 51,90 #  311,40 # 

2 

Ukazovate# skóre 

Kovov" ukazovate# skóre, 

ve#kos$ minimálne 45 cm x 

18 cm, ukazuje skóre 

minimálne 0-30, materiál 

stojana  kov, %íslice 

plastové 

1 ks 19,99   19,99 

3 

Balan%ná lopta 

Na gymnastické, 

rehabilita%né a terapeutické 

cvi%enie k precvi%ovaniu 

hornej %asti tela, slú&i na 

rozvoj koordinácie pohybu. 

Nosnos$ min. 120 kg, 

priemer cca 60 cm,  k lopte 

sú gumy na cvi%enie.  

8 ks 70,00 #  560,00 # 

4 

Posil'ovacie koleso 

Posil'ovacie koleso 

posil'uje bru(né svalstvo, 

ruky, chrbát, ramená a iné 

%asti tela. Hmotnos$ 

minimálne 1 kg. 

15 ks 05,49 #  82,35 # 

5 

Flowingová 

podlo&ka 

Flowinová podlo&ka – 

moderná tréningová 

pomôcka ku kondi%n"m 

cvi%eniam, ve#kos$ 100 cm 

x 140 cm, tvrden" materiál 

pou&ívan" na v"robu flowin 

podlo&iek, vhodná i do 

exteriéru, podlo&ka 

dodávaná v cestovnom 

obale s podlo&kami 

minimálne pod  kolená 

a ruky.   

6 ks 175,00 #  1050,00 # 

6 

Medicinbal 

Medicimbal – gymnastická 

pomôcka, plnen" pieskom 

a in"mi látkami, hmotnos$ 

3 kg, povrch ko&a %i 

imitácia ko&e. 

10 ks 19,00 #  190,00 # 

7 

Stopky 

Profesionálne stopky, kde 

je ovládanie v sloven%ine 

alebo %e(tine, 

vode odoln" pogumovan" 

povrch prístroja,  %asov" 

odpo%et a& 10 hodín po 

2 ks 19,60 #  39,20 # 



skon%ení, zvuková 

a vibra%ná signalizácia,  

ukladanie meran"ch %asov 

v jednotliv"ch d'och,  

denn" budík,  

jednoduchá v"mena batérie. 

8 

Kondi%ná zá$a& 

Zá$a&ov" pás na ruky 

a nohy, uchytenie pomocou 

s$ahovacích pások %i inou 

pevnou formou, hmotnos$ 1 

kg. 

15 párov 05,70 #  85,50 # 

9 

Badmintonová 

raketa 

Badmintonová raketa pre 

dospel"ch. D)&ka 

minimálne 66 cm, pevn" 

v"plet, materiál rámu grafit 

- váha 87 +- 3 g - sila 

v"pletu 8 - 9 kg (cross 9 - 

10 kg) - balancia 290 +- 5 

mm - pre mierne 

pokro%il"ch hrá%ov. 

6 ks 20,00 #  120,00 # 

10 

Badmintonov" ko(ík 

Badmintonov" ko(ík 

s vysokou vidite#nos$ou, 

vysok" stupe' nylonového 

lemu, klobú%ik 

z prírodného korku, 

minimálen6 ks v balení. 

2 bal. 10,00 # 

 

 

20,00 # 

11 

Tenisová raketa 

Tenisová raketa - 

kon(trukcia: Graphite 

Premium, d)&ka minimálne 

660 mm, v"plet rakety, 

hmotnos$ mimálne 295 g,  

v"kon rakety 

poloprofesionál 

 

5 ks 130,00 #  650,00 # 

12 

Tenisová lopti%ka 

Tenisové lopti%ky – 

tréningové, minimálne 4 

kusy v balení. 

4 bal. 09,00 #  36,00 # 

13 

Prilba flórbalová 

Seniorská prilba v"borne 

sedí na hlave (upevnenie 

pomocou podbradku), 

náhradná v"stie#ka, #ahká, 

pevná a vzdu(ná, 

certifikácia IFF, farebne 

zladená k brankárskemu 

florbalovému kompletu. 

Ka&dá prilba inak farebne 

zladená, tak isto ako 

farebne odlí(ené brankárske 

komplety. 

2 ks 55,00 #  110,00 # 

14 

Flórbalové 

brankárske chráni%e 

lak$ov 

Seniorské chráni%e 

s reaktívnou vlo&kou, 

chráni%e #ahké, priedu(né 

ale v okam&iku nárazu 

ve#mi pevné. Naviac 

2 páry 27,65 #  55,30 # 



kor"tkov" tvar chráni%a 

perfektne vyhovuje 

florbalov"m brankárom, 

preto&e lake$ chráni 

kompletne zo v(etk"ch 

strán. Naviac sú tieto 

chráni%e vybavené bo%n"mi 

tlmi%mi, ktoré na*alej 

zvy(ujú komfort a ochranu. 

 

15 

Flórbalové 

brankárske chráni%e 

kolien 

Seniorské chráni%e 

s reaktívnou vlo&kou, 

chráni%e #ahké, priedu(né 

ale v okam&iku nárazu 

ve#mi pevné. Naviac 

kor"tkov" tvar chráni%a 

perfektne vyhovuje 

florbalov"m brankárom, 

preto&e koleno chráni 

kompletne zo v(etk"ch 

strán. Naviac sú tieto 

chráni%e vybavené bo%n"mi 

tlmi%mi, ktoré na*alej 

zvy(ujú komfort a ochranu. 

. 

2 páry 85,00 #  170,00 # 

16 

Flórbalová 

brankárska vesta 

Seniorská profesionálne 

funk%ná elastická vesta s  

krátkymi rukávmi. Tri%ko 

tak plní zárove' funkciu 

funk%ného tri%ka a vesty (2 

v 1). Je vyrobené z ve#mi 

príjemného 

a vysokoelastického 

materiálu CoolMax, ktor" 

zais$uje dokonal" prenos 

potu na vonkaj(iu stranu 

úpletu, kde sa vlhkos$ 

rozprestrie a ve#mi r"chlo 

odparí. Telo tak zostáva 

v suchu a má zaisten" 

maximálny komfort. 

Chráni%e sú dômyselne 

umiestnené a pre(ité tak, 

aby plne re(pektovali 

anatómiu, sú ve#mi ohybné 

a chránia na 

najdôle&itej(ích miestach 

vrátane bokov 

a ramien. Materiál: 

CoolMax-80% Polyester, 

20% Lycra. 

2 ks 66,00 #  132,00 # 

17 Flórbalové Seniorské trenírky 2 ks 43,00 #  86,00 # 



brankárske trenírky 

ochranné 

priliehavé ochranné kra$asy 

pre brankárov zo 100% 

funk%nej od#ah%enej 

textílie, v*aka ktorej sú 

v"borne vzdu(né. 

Najnamáhavej(ie miesta sú 

polstrované nov"m typom 

stla%enej peny EVA, ktorá 

je obsiahnutá vo vrstvenej 

textílii a perfektne chráni. 

18 

Flórbalov" 

brankársky 

profikomplet 

Brankárske profi 

nohavice ve#kos$ „L“ s 

atraktívnym 2Face 

designom. Oblas$ kolien je 

predtvarovaná a je 

vyrobená z odolného 

DuPont Cordura™ nylonu. 

V*aka pru&nému materiálu 

v rozkroku, vám poskytnú 

maximálnu slobodu pohybu 

v bránkovisku. Nohavice 

majú pásik a po stranách aj 

istiace pásky na such" zips. 

+a#(ou v"hodou je 

nastavite#né a odnímate#né 

polstrovanie pásu. Na konci 

nohavíc je zapínanie na zips 

pre jednoduchú úpravu 

chráni%ov. 

Brankársky dres 

Profesionálny, ultra$ahk% 

a funk"n% florbalov% 

brankársk" dres (len 290g-

ve#. „L“) v slim strihu z 

vzdu(ného a odolného 

materiálu so (peciálnou 

úpravou proti zatrhávaniu. 

Vonkaj(ia %as$ rukávov je 

vybavená ve#mi #ahkou 

ochrannou vrstvou z dut"ch 

vlákien (100g/m2) a z 

vnútornej strany je opatrená 

chráni%mi lak$ov 

a predlaktia z hú&evnatej 

polyuretanovej peny 

prekryté odoln"m 

materiálom, %ím dokonale 

chráni brankárovi pa&e 

a lakte. Ramená sú 

doplnené ergonomicky 

tvarovan"mi prídavn"mi 

chráni%mi. Bo%né diely sú 

pre maximalizáciu 

komfortu vyrobené 

z luxusného materiálu 

Silveraid s vynikajúcimi 

parametrami zásadne 

zvy(ujúcimi komfort dresu. 

Zadná %as$ dresu a bo%né 

2 ks 110,00 #  220,00 # 



klíny sú z priedu(ného 

materiálu CoolFit, 

zais$ujúceho ú%innú 

cirkuláciu %erstvého 

vzduchu okolo brankárovho 

tela. Na spodnej %asti dresu 

je lem z odolného 

materiálu, ktor" zvy(uje 

&ivotnos$ a v boku sú 

umiestnené rozparky pre 

jednoduch(í pohyb.  

Ka&d" komplet inak 

farebne zladen" – odlí(en" 

a k nemu farebne 

prispôsobená brankárska 

prilba. 

19 

Flórbalová lopti%ka 
Lopti%ka úprava na 

floorbal. 
57 ks 0,90 #  51,70 # 

20. 

Drevená kocka s 

vkladate#n"mi  

tvarmi 

Didaktická hra%ka pre deti 

vo veku od 1 roku 

umo&'ujúca nácvik 

motorick"ch %inností 

Rozmery kocky 15 x 15 

cm, 12 vkladate#n"ch 

tvarov. 

2 ks 12,50 #  25,00 # 

21. 

Drevená stavebnica 

Didaktická hra%ka pre deti 

vo veku od 1 roku 

obsahujúca min. 100 dielov. 

2 ks 13,00 #  26,00 # 

22. 

Dreven" hlavolam 

Didaktická drevená hra%ka 

pre deti vo veku od 7 rokov, 

obsahujúca min. 60 

dreven"ch kvádrov 

rozmerov 15x5x3 cm 

v obale. 

1 ks 36,00 #  36,00 # 

23. 

Drevené kocky 

Set kociek min.12 ks 

v balení – hra podporujúca 

pre deti vi veku od 4 rokov 

motoriku a koordináciu. 

2 sety 9,00 #  18,00 # 

24. 

Drevené kocky 

Set kociek min.4 ks 

v balení – hra podporujúca 

pre deti vi veku od 2 rokov 

motoriku a koordináciu. 

2 sety 3,00 #  6,00 # 

25. 

hlavolam 
Didaktická hra – set min. 6 

kovov"ch hlavolamov. 
4 sety 2,50 #  10,00 # 

26. 

hlavolam 

Didaktická hra – naklápací 

labyrint podporujúci  

motoriku detí vo veku od 7 

rokov. 

2 ks 22,00 #  44,00 # 

27. 

hlavolam 

Mechanick" hlavolam 3D 

profesora Rubika min. 

rozmerov 12 x 15 cm . 

2 ks 26,00 #  52,00 # 

28. 

hlavolam 
Mechanick" hlavolam – 

kocka profesora Rubika 
3 ks 15,00 #  45,00 # 



vhodná pre deti vo veku od 

8 rokov. 

29. Didaktická 

vedomostná hra 

Vedomostná hra – „Svet 

v kocke“. 
1 ks 15,00 #  15,00 # 

30. 

Didaktická 

vedomostná hra 

Vedomostná hra – 

„Slovensko – otázky 

a odpovede“. 

1 ks 30,00 #  30,00 # 

31. 

Didaktická 

spolo%enská hra 

Spolo%enská hra 

„STARLING – etiketa 

hrou“ podporujúca znalosti 

pravidiel spolo%enského 

správania. 

1 ks 30,00 #  30,00 # 

32. 

Didaktická 

spolo%enská hra 

Spolo%enská hra 

„Továrnik“ podporujúca 

ekonomickú gramotnos$. 

1 ks 40,00 #  40,00 # 

33. 

lopti%ka 

Umelohmotná lopti%ka 

vhodná do bazénov, 

v balení min. 100 ks. 

4 bal 22,00 #  88,00 # 

34. 

!íp k luku 

Príslu(enstvo k luku – (íp 

tradi%n" s pierkom, d)&ka 

82 cm. 

20 ks 8,00 #  160,00 # 

35. 

Farby na tvár 

Farby na tvár – balenie 

obsahuje min. 8 farieb po 

18 ml. 

7 bal 28,00 #  198,00 # 

36. 

!tetce  - ma#ovanie 

na tvár 

!tetce vhodné na 

pou&ívanie pri ma#ovaní na 

tvár. 

9 ks 3,00 #  27,00 # 

Spolu x x x x x 4 839,44 

 

 


