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Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Atletický oddiel Partizánske o.z 

Sídlo:    Jilemnického 1714/58,  958 03 Partizánske 

Štatutárny zástupca: Jana Seidlová 

IČO:     51991357

Mobil:   0908 706 687 

e-mail:   j.seidlova@imagination.sk 

webové sídlo:   http://atletikapartizanske.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
http://atletikapartizanske.sk 

Predmet zákazky je dostatočne opísaný vo výzve v bode 4! 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Podpora a rozvoj atletiky v meste a okolí ! 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je nákup športového pomôcok a technického vybavenia: 

 

Technické parametre:  

 

Medicimbal: 

- odolný voči nárazom  

- hmotnosť 4kg 

Žinenky: 

      -     Skladacia trojdielna žinenka.  

      -     Rozmer žinenky je 180x60x5 cm alebo ekvivalent 

      -     Žinenka je vyrobená v EU. 

Bosú: 

      -   Má pevnú protišmykovú rovnú plochu. Doska je nafukovacia pologuľa, ktorá má úchyty po 

oboch stranách.  

     -     Rozmer je : priemer 55 cm a výška 128 cm alebo ekvivalent 

Balančné podložky: 

     -     Vyrobená z tvrdeného plastu.  

     -    Rozmer je : priemer 42 cm a výška je nastaviteľná od 5 cm do 8 cm. Nosnosť je 150 kg alebo 

ekvivalent 

Plyobox: 

     -     Debna vyrobená z dreva  Je určená na plyometrický tréning dolných končatín 

     -     Rozmer 76 x 61 x 51 cm alebo ekvivalent 

Oštep 600g: 

     -    váha oštepu je 600 gramov 

     -    Oštep na hody. Oštep  je vyrobený z hliníku alebo ekvivalent 

Oštep 800g: 

    -    váha oštepu je 800 gramov  

    -    Oštep na hody. Oštep je vyrobený z hliníka alebo ekvivalent 

 

Prekážky tréningové: 

- Športová prekážka určená na tréning 

http://atletikapartizanske.sk/
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- Je hliníková prekážka s rozmermi rámu 25x25x1 mm.  

- vyrobená z PVC materiálu.  

- Šírka prekážky je 120 cm. 

- Výška prekážky sa dá regulovať nasledovne  : 76 - 84 -91 - 100 - 106,7 cm alebo ekvivalent 

Prekážky pretekárske: 

- Športová prekážka určená na súťažné podujatia 

- Je prekážka s rámom z pochrómovanej ocele a s tyčami z PVC materiálu.  

- Šírka prekážky je 120cm  

- Výška je nastaviteľná nasledovne : 76,2 - 84 - 91,4 - 99 - 106,7 cm alebo ekvivalent 

- Prekážka je certifikovaná IAAF. 

Meračské pásmo: 

- Maximálna dĺžka 100 metrov  

- Meracie pásmo 1000m  je sklolaminátové pásmo v plastovom nárazu vzdornom otvorenom 

obale 

- Pásmo je vybavené skladacou kľukou, zarážkou proti odvinutiu a koncovým očkom pre 

ukotvenie. Pásmo slúži na meranie vzdialeností pri tréningoch, alebo súťažiach rôznych 

atletických disciplín alebo ekvivalent 

Guľa 1kg: 

- Vrhačská guľa je vyrobená z kovu alebo ekvivalent 

- Váha gule 1kg 

- Odpovedá parametrom IAAF 

Guľa 2kg: 

- Vrhačská guľa je vyrobená z kovu alebo ekvivalent 

- Váha gule 2kg 

- Odpovedá parametrom IAAF 

Guľa 3kg: 

- Vrhačská guľa je vyrobená z kovu alebo ekvivalent 

- Váha gule 3kg 

- Odpovedá parametrom IAAF 

Guľa 4kg: 

- Vrhačská guľa je vyrobená z kovu alebo ekvivalent 

- Váha gule 4kg  

- Odpovedá parametrom IAAF 

Guľa 5kg: 

- Vrhačská guľa je vyrobená z kovu alebo ekvivalent 

- Váha gule 5kg 

- Odpovedá parametrom IAAF 

Balačný disk: 

- Balančná pomôcka je vyrobená z plastu.  

- Je určená na tréning posilňovanie celého tela a nácvik držania tela.  

- Priemer je 35 cm. Tlak vo vnútri sa dá nastaviť cez ventil, čím je možnosť získať viacero 

variantov pri cvičení 

- Nosnosť je 120 kg alebo ekvivalent 

Tréningový disk: 

- Atletický vrhací disk  

- Je disk určení na tréning.  

- Vyrobený je z čiernej tvrdenej gumy.  

- Váha disku je 2 kg alebo ekvivalent 

Závodný disk: 

- Súťažný atletický vrhací disk 

- Je silný disk vhodný pre všetky vekové kategórie s hmotnosťou 1,5 kg alebo ekvivalent 

- Produkt je v súlade s normou IAAF. 
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5. Predpokladaná hodnota zákazky S DPH: 
3665 Eur 
 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH pri dodržaní špecifikácií!   

 

Ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

1. vyplnenú prílohu č.1 štrukturovaný rozpočet 

2. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača bod 8. 

3. špecifikáciu a parametre tovaru 

 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
15.3. 2020 

 

 
8. Podmienky účasti: 
- uchádzač musí predložiť cenovú ponuku iba na celý predmet zákazky 

- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto 

verejného obstarávania 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Úspešný uchádzač dodá požadovaný tovar uvedený v bode 4) do 60 kalendárnych dní od 

obdržania objednávky  

 
 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
23.12.2019 12:00 

Ponuky zasielať na emailovú adresu:j.seidlova@imagination.sk  

Obstarávateľ po ukončení verejného obstarávania pošle všetkým zúčastneným oznámenia 

o výsledku súťaže emailom! 

 
11. Termín otvárania ponúk: 
23.12.2019 13:00 
 
 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 Príloha č.1 štrukturovaný rozpočet predmetu zákazky 

 Výpis z obchodného registra (stačí kópia alebo z internetu) 

 

 

 

V Partizánskom dňa 17.12. 2019                                                         Jana Seidlová 

                                                                                                          Štatutárny zástupca 


