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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                       Košice 
                                                                                                     Ing. Kišidaj, kl.18                                    01.04.2014                                                                                                     
 
Vec 
Predloženie cenovej ponuky na zákazku „Náradie a náčinie do posilňovne v školskom    
internáte“ – žiadosť. 
 
           Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na zákazku na dodanie tovaru  
s uvedeným názvom pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „škola“).    

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. 
          Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1  – technické špecifikácie -  ktorá je  
súčasťou tejto žiadosti.  
  
Špecifické požiadavky na predloženie cenovej ponuky sú nasledovné: 

1. Cenu je potrebné uviesť v  cenovej ponuke  bez DPH a s DPH. Cenová ponuka musí 
obsahovať všetky náklady spojené s dopravou, inštaláciou (zmontovaním) a zaučením 
obsluhy. 

2. Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné 
zaslať poštou, e-mailom alebo osobne  s názvom „Náčinie do posilňovne“  v  termíne do 
09.04.2014 do 12.00 hod. 

3. V cenovej ponuke uveďte termín dodania od doručenia objednávky. 
4. Požadujeme uviesť podmienky poskytovania záručného a pozáručného servisu. 
5. Objednávka  na predmet zákazky bude zaslaná  uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bude 

najnižšia Ak najnižšia cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať 
neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže túto ponuku vylúčiť z hodnotenia alebo 
objednávku zaslať  ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

6. O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 15.04.2014. 
Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Adrián Kišidaj, č. telefónu: 055/6228031 
kl. 18, 0902 289 995 e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com. 
 S pozdravom,     
  
                                                                                                                     Ing. Pavol Hanušin 
                                                                                                                    vedúci úseku E a VS    
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Príloha č.1 
 
Technické špecifikácie predmetu zákazky: 
 

1. Smithova lavica: 
- vhodné pre posilňovanie lýtok, mŕtveho ťahu, drepov so záťažou a pod. 
- kovová konštrukcia s povrchovou úpravou proti poškrabaniu 
- 9 zarážok 
- 9 trnov pre odkladanie kotúčov 50mm 
- nosnosť 250 kg 
- hmotnosť do 70kg 

2. Lavica na bench press: 
- vodorovná posilňovacia lavica pre posilňovanie s činkami 
- konštrukcia z karbónového profilu s povrchom odolným proti poškrabaniu 
- lavica potiahnutá mäkkým čalúnením odolným proti oderu a potu 
- 3 páry odkladacích úchytok pre činku 
- rozmery cca 175x125x125 cm 

3. Multipress stojan na činky: 
- celkové zaťaženie do 450 kg 
- 14 odkladacích plôch 
- konštrukcia vyrobená z oceľových profilov, zvarených zo 4 strán  
- hlavná konštrukcia so sklonom 7 st.  
- 4 držiaky na závažia 
- rozmery cca 190x115x160 

4. Multifunkčná posilňovacia veža: 
- stepper s nastaviteľnou záťažou, možnosť cvikov Dips, butterfly posilňovač prsných svalov, 

bench press, multi press, vrchné a stredové veslo pomocou oceľových lán príťahy na lýtka, 
stehná, sedacie svaly, horná chrbtová kladka (cviky pred aj za telom), spodná kladka, 
simulácia veslovania, predkopávanie 

- oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou galvanickým pokovovaním s krytým 
zásobníkom závaží (oceľové profily 50x50 mm) 

- anatomicky tvarovaná a nastaviteľná opierka chrbta zo syntetickej kože 
- tvrdené sklolaminátové kladky so strojovými ložiskami 
- vinutá letecká oceľ v ťažných lanách s vinylovým poťahom  
- multifunkčné elektronické počítadlo 
- závažie 65 kg so zvýšeným prenosom sily 
- pre používateľa do výšky 190 cm 
- nosnosť 150 kg 
- rozmery cca 260x110x215 cm 
- hmotnosť do 170 kg 
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5. Šikmá polohovateľná lavica: 
- vhodná pre cviky so vzpieračskou tyčou alebo činkami 
- 7 polôh opierky (uhol 0-80 st.) 
- 2 polohy sedáku  
- oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou proti poškrabaniu, s protišmykovým ukončením 

nôh 
- sedák polstrovaný min. 5 cm 
- nosnosť do 150 kg 
- výška sedáku od zeme 50 - 55 cm 
- rozmery cca 120x45x125 cm 

6. Cyklotrenažér s voľnobehom: 
- 18 kg záťažové koleso s pochrómovanou úpravou 
- čeľusťový brzdný systém 
- núdzová brzda  
- manuálne nastavenie záťaže 
- 3-dielne kľuky pedálov so zapúzdrenými strojovými ložiskami možnosťou výmeny za pedále 

SPD 
- vertikálne nastaviteľné riadítka 
- horizontálne a vertikálne nastaviteľné sedadlo 
- elektronicky zobraziteľné: čas cvičenia, rýchlosť, denná a celková najazdená vzdialenosť, 

spotreba kalórií 
- max. zaťaženie 120 kg 
- pre osoby do výšky 190 cm 

7. Stojan na činky (jednoručky): 
- 2 vysoko-záťažové poličky s nosnosťou jedného páru činiek od 2,5 – 22,5 kg 
- oceľový rám s naklonenými policami 
- rozmery cca 80x60x155 cm 

8. Stojan na veľké kotúče (olympijské): 
- kovová konštrukcia s povrchovou úpravou proti poškrabaniu 
- 6 tŕňov na kotúče 50 mm 
- nosnosť 300 kg 

9. Ochrana na vzpieračskú tyč: 
- molitanová ochrana na tyč pre ochranu krčných stavcov pri drepoch s činkou a vzpieranie 
- puzdro z materiálu so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti a potu 
- pre tyč s priemerom 30 mm 
- rozmery cca : dĺžka 45-50 cm, šírka 8 -10 cm 

10. Veslovací obojručný úchop: 
- doplnok pri improvizácii veslovania v sede a tréning príťahov na kladkových posilňovačoch 
- 2 protiklzové gumené úchopy s vrúbkami  
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11. Lano na precvičovanie tricepsov: 
- na oboch koncoch vybavené veľkými gumovými koncovkami slúžiacimi ako dorazy pre ruky 

počas cvičenia 
- slúži na precvičovanie bicepsov, brušných svalov, predných a bočných deltových svalov 

12. Jednoručné nerozoberateľné činky: 
- os činky vybavená protišmykovou úpravou 
- vhodné pre posilňovanie bicepsov a tricepsov 
- závažia potiahnuté gumovou vrstvou proti poškodeniu činky 
- váhy (páry): 30 kg x 2, 25 kg x 2, 20 kg x 2, 17,5 kg x 2, 12,5 kg x 2 

13. Leg press:  
- oceľový rám s konštrukciou zváranou zo 4 strán, povrchová úprava proti poškrabaniu 
- kosoštvorcové plošiny na nohy pre polohu leg press a hack squat, tuhá chrbtová podložka 
- 3 uzamknuté polohy 
- kapacita stroja 455 kg 
- trn na kotúče 50 mm  
- rozmery cca 140x210x85 cm 

14. Kotúče – závažia: 
- pogumované oceľové závažie (kotúč) s váhou 15 kg 
- priemer otvoru pre tyč 50 mm 
- priemer kotúča 37 cm 
- kotúč vybavený úchytmi  
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