
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:   

- Názov adresy a kontaktné údaje: Športový klub UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská 

Bystrica, email: sportklub@umb.sk  

- Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. 0915944111  

- Webové sídlo (internetová adresa) www.sportklub.umb.sk 

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

internetovej adrese (URL): - http://www.sportklub.umb.sk/oznamy/365-verejne-obstaravanie 

 

Názov predmetu zákazky: Vytvorenie funkčnej zóny - nákup športovej výbavy 

 

Hlavný kód CPV: 37442000-8  ; 37440000-4 

 

Druh zákazky: Tovar, zákazka s nízkou hodnotou 

 

Stručný opis:  

Dve samonosné indoorové modulárne multifunkčné konštrukcie z oceľových profilov 

slúžiace na funkčný tréning s vlastnou a doplňujúcou hmotnosťou. Súčasťou konštrukcií je aj 

príslušenstvo. 

Záväzná technická špecifikácia: modulárne multifunkčné konštrukcie musia obsahovať 

minimálne 16 stojok (s hrúbkou steny min. 3 mm) s kotviacimi platňami (min. hrúbka 9,5 

mm) a minimálny profil 60x60 mm. Výška konštrukcie min. 2,4 m. Stojky majú variabilné 

otvory na upnutie príslušenstva. Stojky sú pospájané oceľovými priečkami z profilu  min. 

60x60x3. Povrchová úprava konštrukcie - prášková farba.  

 

Požadované  príslušenstvo: min. 12 hrázd rôzneho priemeru (min. 32 mm a  max. 48 mm), 

ktoré sú súčasťou konštrukcie, min. 2 páry rúčky na zhyby, min. 2 ks odkladacie háky na 

činky, min. 1ks bradlá, min.6ks držiakov na kotúče, samostatný 1ks stojan na jednoručné 

činky- policový systém (minimálna šírka 140 cm a výška 90 cm a hrúbka materiálu 3,5mm ) 

a 1 ks. stojan na náradie – ketlbely - policový systém (minimálna šírka 140 cm a výška 90 cm 

a hrúbka materiálu 3,5mm)    

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3650 Eur s DPH 

https://www.uvostat.sk/cpvkod/4149
https://www.uvostat.sk/cpvkod/4138


 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Ponuka s najnižšou cenou s DPH sa umiestni na prvom 

mieste v poradí. Cena je vrátane montáže a dopravy. Verejný obstarávateľ zadá objednávku 

úspešnému uchádzačovi. 

 

Dĺžka trvania zákazky: do 1.10.2018  

 

Podmienky účasti: - dodanie nového, nepoužitého tovaru 

 záručný a pozáručný servis 

 

Použitie elektronickej aukcie: nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 11.09.2018 do 16,00 hod. Cenovú ponuku posielajte na 

email: sportklub@umb.sk  

 

Termín otvárania ponúk: 11.09.2018 o 18,00 hod. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané do 31.10.2018 

 

mailto:sportklub@umb.sk

