
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 Názov: FitKids Bratislava 

 Adresa: Hrušovská 1/B 821 07  

 IČO: 424 187 47 

 Kontaktná osoba: Bc. Štefan Michalčin 

 Telefón: +421 094 202 621 

 Elektronická pošta: smichalcin@gmail.com 

 Internetová adresa: www,fitkids.sk 

 

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

adrese ( URL) : 

Súťažné podklady nie sú vypracované. Predmet zákazky je dostatočne opísaný vo výzve. 

 

Názov predmetu zákazky: Rozhýbme školy 

Nákup športového vybavenia v rámci projektu  

Hlavný kód CPV: 3740000 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou, tovar. 

Stručný opis: nákup športového vybavenia 

 

1. BOSU ® - Priemer: 63,5 cm  Hmotnosť: 8 kg  Nosnosť: 136 kg  Výška: Max. 22 cm od zeme k vrchu kupoly  

Základňa: protišmyková zosilnená konštrukcia, v počte 3ks 

2. Molitanové zostavy – materiál molitan,  zostavu tvoria: 2x veža - Veľkosť: 30 x 60 x 60 cm., obluk - 

Veľkosť: 30 x 60 x 120 cm. matrac - Veľkosť: 10 x 60 x 180 cm., rampa - Veľkosť: 60 x 60 x 90 cm., schody - 

Veľkosť: 60 x 60 x 90 cm., pol koleso - Veľkosť: 30 x 60 x 120 cm., maxi válec - Veľkosť: 60 x 60 x 60 cm., 

Šírka všetkých stavebných prvkov je 60 cm, Koleso - Veľkosť: 30 x 60 x 60 cm. 

3. Tréningové pomôcky - dynamika (sada) –   v počte 1sada 

a. Prekážky - PVC plast (sila steny 3,8 mm)rozmery: šírka 45cm, výška 15cm, priemer tyče: 2 cm 

hmotnosť: 210 g . v počte 15ks 

b. Prekážky - PVC plast (sila steny 3,8 mm) šírka 45cm, výška 30 cm, priemer tyče: 2 cm, hmotnosť: 

370g, v počte 15ks 

c. Prekážky - PVC plast (sila steny 3,8 mm) výška 50cm, šírka45cm, priemer tyče: 2 cm, hmotnosť : 450 

g, v počte 15ks 

d. Frekvenčný rebrík – Dĺžka 915 cm Šírka 50 cm, počet priečok20 ks, Rozmery v zloženom stave20 x 50 

cm, látkové priečky , v počte 4ks 
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e. Koordinačný rebrík 2v1 – PVC plast, Dĺžka rebríka - 3m. Šírka 48cm a výška zloženej prekážky je 

10cm. v počte 4ks 

f. Plastová obruč – PVC plast, plochý profil, priemer: 50 cm hmotnosť: 120 g v počte 15ks 

g. Plastová obruč - PVC plast, plochý profil, priemer: 40 cm hmotnosť: 85 g, v počte 15ks 

h. Plastová obruč - PVC plast, plochý profil, priemer: 60 cm hmotnosť: 165 g, v počte 15ks 

i. Kruhové farebné značky s číslom na vrchnej stane - protišmykový povrch na spodnej strane priemer 

značky: 25 cm hmotnosť jednej značky: 111 g materiál: TPR (termoplastická guma) v počte 20ks 

j. Méta značkovacia s výsekom vrátane nosiča s držiakom - hmotnosť: 24 g (kus) rozmery: priemer 19 

cm, výška 5 cm (kus) výška, materiál: polyetylén, v počte 40ks 

k. Balančná podložka – tvar kupola, priemer: 18 cm výška: 9 cm hmotnosť: 300 g, PVC materiál, v počte 

20ks 

4. Rozlišovačky sada – vesta, sada obsahuje 12ks, materiál vesty je 100% polyester, veľkosť KIDS (5 - 9 

rokov), sada je v troch farbách , v počte 3ks 

5. Skladacia detská trampolína - konštrukcia trampolíny z vysoko kvalitného galvanizovaného kovu 

odolného proti korózii 44 pružín 8 stabilných nožičiek mäkký ochranný obvodový vankúš trampolína odolná 

proti UV žiareniu skladací systém pre jednoduché uskladnenie vak pre ľahké uskladnenie a prenos výška 

trampolíny: cca 30 cm priemer trampolíny: 122 cm nosnosť trampolíny: 100 kg dĺžka pružín: 88 mm, v počte 

4ks 

6. Crossfit lano - nylonové lano, materiál 100% nylonu, konce sú zapuzdrené kvôli ochrane proti rozpadu sú 

použité zmršťovacie trubičky priemer lana  50mm hmotnosť 13 Kg , dĺžka lana: 15m, v počte 2ks 

7. Tatami puzzle 2cm – rozmery 104 x 104 cm, hrúbka 2cm, príslušenstvo: 4x hrana materiál: EVA pena 

hmotnosť: 1,6 kg (komplet) farba: červeno-modrá , v počte 46ks 

Predpokladaná hodnota zákazka : 4250,00 EUR s DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena 

 

Dĺžka trvania zákazky : 10.12.2018 

Podmienky účasti: 

• Predloženie ponuky na celý predmet zákazky, 

• dodanie tovaru podľa špecifikácie, 

• Splnenie podmienok účasti uchádzačov, predložením dokladu v súlade s § 32 ods.1písm.e) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet 

zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo potvrdenie o zapísaní 

do zoznamu podnikateľov. 

 

Použitie elektronickej aukcie : nie 

Lehota na predkladanie ponúk : od 05.10.2018 do 19.10.2018 do 12:00 hod. 

Spôsob predkladania ponúk : osobne alebo poštou ,  

Cenová ponuka sa doručí na adresu obstarávateľa v zalepenej obálke s označením ,, Cenová ponuka 

,,Nákup športovej výbavy – NEOTVÁRAŤ“ 

 

Termín otvárania ponúk : 19.10.2018 do 14:00 hod 

 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané : 30.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



   V Bratislave  2.10.2018       Bc.Štefan Michalčin  
                    Štatutárny zástupca OZ FitKids Bratislava 
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