
Príloha č.2 

 

 

Opis predmetu zákazky 

 
 

Názov verejného obstarávateľa:  

Obec Pusté Sady, Hlavná č.131, 925 54 Pusté Sady 

 
Názov predmetu zákazky:  

Nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové družstvá obce Pusté Sady 

 

 

PROJEKT : Nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové družstvá obce 

Pusté Sady 
 

Položka č.1: 

Profi. futbalový dres – žiaci (vrchný dres) 18 ks: materiál 90% poleyester, 10% elastan, pre žiakov 

od 7 do 12 rokov, veľkosť 2XS a M, farba dresov signálna modrá, s číslami vpredu a vzadu, 

v štandardnej veľkosti, určené pre súťažné zápasy 

Položka č.2: 

Profi. futbalový dres – žiaci (trenky) 18 ks: materiál 90% poleyester, 10% elastan, pre žiakov od 7 

do 12 rokov, veľkosť 2XS a M, farba signálna modrá, s číslami vpredu, v štandardnej, 

veľkosti, určené pre súťažné zápasy 

Položka č.3: 

Futbalový brankársky zápasový set  - dres 1 ks: materiál 90% poleyester, 10% elastan, veľkosť L, 

farba neónovo zelená, s číslami vpredu a vzadu, v štandardnej veľkosti, určený pre súťažné 

zápasy 

Futbalový brankársky zápasový set  - dres 1 ks: materiál 90% poleyester, 10% elastan, veľkosť 

XS,  farba neónovo zelená, s číslami vpredu a vzadu, v štandardnej veľkosti, určený pre 

súťažné zápasy 

Položka č.4: 

Futbalový brankársky zápasový set – tepláky 1 ks: materiál 85% poleyester, 15% bavlna, veľkosť 

L, farba čierna, s číslami vpredu a vzadu, v štandardnej veľkosti, určený pre súťažné zápasy 

Futbalový brankársky zápasový set – tepláky 1 ks: materiál 85% poleyester, 15% bavlna, veľkosť 

XS,  farba čierna, s číslami vpredu a vzadu, v štandardnej veľkosti, určený pre súťažné zápasy 

Položka č.5: 
Profi. tréningové lopty ADIDAS FIFA APPROVED alebo ekvivalent: 

12 ks, veľkosť 4, súťažná lopta s povrchovou úpravou Polyueretán, certifikát FIFA Approved, ručne 

šitá  

12 ks, veľkosť 5, súťažná lopta s povrchovou úpravou Polyueretán, certifikát FIFA Approved, ručne 

šitá  

Položka č.6: 

Potlač dresov a búnd: 1 ks ako súbor položiek č.1 až 4: 

Zabezpečenie potlače s logom klubu (príloha – Vzor loga klubu) na všetkých dresoch a brankárskych 

teplákových bundách, vpredu, rozmer loga V 8cm a Š 6,3cm. 

 

 

 

 

 



Vzor loga klubu: 

 

 

 

 

 

 
 


