
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Klub biatlonu Magnezit Revúca 

Reussova 711, 050 01 Revúca 

IČO: 51007096 

štatutárny zástupca: Jozef Molent, predseda 

tel.: 0918 590 232 

Webové sídlo (internetová adresa): http://biatlonrevuca.sk 

 

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

na internetovej adrese (URL): http://biatlonrevuca.sk 

 

Názov predmetu zákazky:  

Podpora rozvoja biatlonu - posilňovacie veže 

 

Hlavný kód CPV:   

37400000-2 Športový tovar a výbava 

 

Druh zákazky:  

Tovary, zákazka s nízkou hodnotou 

 

Stručný opis:  

1.multifunkčné zariadenie pre posilňovanie svalových partií celého tela s týmito vlastnosťami: 

- pevná oceľová konštrukcia typu veža, s možnosťou pripojenia doplnkových systémov, 

- viacúčelové zariadenie pre precvičenie všetkých svalových partií tela, 

- dvojuhlový systém úchopov, 

- kovové púzdra kĺbových spojov, bez komponentov z umelej hmoty, 

- kladkové systémy s použitím guličkových ložísk, 

- kladkové systémy s horným, dolným a voliteľným vedením, 

- oceľové lanká s bezpečnostnou ochranou a so záťažou minimálne do 950 kg, 

- systém pre posilňovanie bicepsových svalov, svalov stehien a lýtok 

- súčasťou produktu sú popruhy na členky, posilňovacie popruhy, bicepsová tyč, spodná   

kladka na veslovanie 

 



2. samostatné mechanické zariadenie pre izolované posilňovanie svalstva dolných končatín s 

týmito vlastnosťami: 

- bezpečné posilňovanie dolných končatín pre kĺby a svalstvo v polohách leg press a hacken 

drep, 

- schopnosť jednoduchého uzamykateľného systému v rôznych polohách cvičenia(nástup do 

polohy v ľahu na chrbte a v stoji v šikmej polohe vzad , 

- bezpečné a široké  oporové základne pre tieto polohy, zvlášť upravené pre ochranu chrbta 

(vhodná výstelka), 

- záťažový systém max. do 450kg, pre maximálnu hmotnosť cvičenca do 120 kg, 

- nakladací systém pre doplnkové záťaže(kotúče) od 30 do 50mm priemeru vŕtania. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 309,88 eur bez DPH 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR s 

DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú  zmluvnú cenu a na skutočnosť, že nie sú 

platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa v ponuke.  

 

Dĺžka trvania zákazky:  Do 14 dní od objednania 

 

Podmienky účasti:  

- predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar,  napr. výpis z Obchodného registra SR, 

Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra dodávateľa 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2018 14:00 

Ponuky uchádzačov musia byť doručené poštou, alebo osobne na horeuvedenú adresu sídla 

verejného obstarávateľa v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ s heslom „Podpora 

rozvoja biatlonu - posilňovacie veže“  

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

Obsah ponuky: 

- cenová ponuka v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy 

- doklad o oprávnení dodávať tovar 

 

Termín otvárania ponúk: 16.08.2018 13:00 



Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.10.2018 

 

V Revúcej, dňa 18.07.2018         

            

        Jozef Molent  

        predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky: 

 

Predmet zákazky: Podpora rozvoja biatlonu - posilňovacie veže 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Typ výdavku jednotka 
cena za 

jednotku  
v eur s DPH 

počet 

jednotiek 

výdavky 

spolu 
v eur s DPH 

multifunkčné zariadenie pre posilňovanie svalových 

partií celého tela s týmito vlastnosťami: 

- pevná oceľová konštrukcia typu veža, s možnosťou 

pripojenia doplnkových systémov, 

- viacúčelové zariadenie pre precvičenie všetkých 

svalových partií tela, 

- dvojuhlový systém úchopov, 

- kovové púzdra kĺbových spojov, bez komponentov z 

umelej hmoty, 

- kladkové systémy s použitím guličkových ložísk, 

- kladkové systémy s horným, dolným a voliteľným 

vedením, 

- oceľové lanká s bezpečnostnou ochranou a so 

záťažou minimálne do 950 kg, 

- systém pre posilňovanie bicepsových svalov, svalov 

stehien a lýtok 

- súčasťou produktu sú popruhy na členky, 

posilňovacie popruhy, bicepsová tyč, spodná kladka na 

veslovanie 

ks 
 

1 
 

samostatné mechanické zariadenie pre izolované 

posilňovanie svalstva dolných končatín s týmito 

vlastnosťami: 

- bezpečné posilňovanie dolných končatín pre kĺby a 

svalstvo v polohách leg press a hacken drep, 

- schopnosť jednoduchého uzamykateľného systému v 

rôznych polohách cvičenia(nástup do polohy v ľahu na 

chrbte a v stoji v šikmej polohe vzad , 

- bezpečné a široké  oporové základne pre tieto polohy, 

zvlášť upravené pre ochranu chrbta (vhodná výstelka), 

- záťažový systém max. do 450kg, pre maximálnu 

hmotnosť cvičenca do 120 kg, 

- nakladací systém pre doplnkové záťaže(kotúče) od 

30 do 50mm priemeru vŕtania. 

ks 
 

1 
 

Spolu 
 

 

 

Identifikačné údaje uchádzača:  

 

 

 

Kontaktná osoba: 

Tel.: 

e-mail: 

 

Podpis: 


