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Výzva na predkladanie ponúk 

 
1. Identifikačné a kontaktné údaje verejného obstarávateľa: 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ' v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO č. 343/2015 Z.z. 

Názov verejného obstarávateľa/obstarávateľa: Dracula Gym o.z. 

Sídlo verejného obstarávateľa/obstarávateľa: Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: Vladimír Moravčík 

IČO: 42 310 920 

DIČ:  2024047531 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Kontaktná osoba: Ing.Milan Kyseľ 

Tel.: 0910 942 948 

E-mail: info@sportzonabb.sk 

 

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

internetovej adrese (URL):  

https://www.draculagym.sk/category/verejne-obstaravanie/ 

 

Názov predmetu zákazky: „Športová výbava pre športový klub Dracula Gym“ 

Hlavný kód CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava 

1. Druh zákazky: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Stručný opis:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie športovej výbavy pre športový klub Dracula Gym.  

Športová výbava: 

Športová výbava sa bude používať priamo pri športových aktivitách rôznorodých 

cieľových skupín (mladí/dospelí/muži/ženy). Športová výbava musí spĺňať všetky 

bezpečnostné a kvalitatívne predpoklady a požiadavky. 

 

TRÉNINGOVÝ PANÁK S DVOMA NOHAMI A DVOMI RAMENAMI 

Charakteristika: 

Tréningový panák s dvoma nohami  a dvomi ramenami pre bojové športy, slúži na tréning 

pre deti a mládež. Pre cvičenie hádzanie a otáčanie, metódy upínania.  

Anatomický tvar panáka simuluje reálneho človeka, umožňuje veľmi efektívny tréning 

ako hornej, tak aj dolnej polovice tela. Mäkký a pevný materiál zaručuje odolnosť panáka 

proti úderom a pritom zaručuje bezpečnosť. Veľkou výhodou tréningového panáka  s 

dvomi nohami je možnosť trénovať techniku nôh, ktorá je kriticky dôležitá pre všetky 
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zápasnícke štýly. Tréningový panák má podobne posadené ťažiska ako človek, čo 

maximalizuje prípravu proti reálnemu súperovi. 

BOXOVACÍ TRENAŽÉR/VOĽNE STOJACE VRECE 1 

Charakteristika: 

Je určený výhradne pre mládež. Veľkosť a hmotnosť poskytuje mládeži veľký nárazový 

povrch. Používa sa ako nástroj na posilnenie koordinácie a rozvoja mladých športovcov. 

Použitie pri výcviku na : zdvíhanie, strhnutie a zemné cvičenie - prirodzené odrazové 

vlastnosti poskytujú nízky vplyv dokonca aj pri maximálnom náraze sily a kopoch - 

vhodné na pohyb a ľahké uloženie.   

BOXOVACÍ TRENAŽÉR/FIGURÍNA 1  

Charakteristika: 

Figurína je určená pre nácvik účinnej techniky kopu a úderu. Pomocou boxovacieho 

trenažéra možno cvičiť rýchlosť úderov, presnosť, silu alebo tiež vytrvalosť.  

BOXOVACÍ TRENAŽÉR/FIGURÍNA 2 

Charakteristika: 

Stojace boxovacie vrece (trenažér) pre športovcov bojového umenia ponúka široké 

spektrum úderov a kopov. Či už sa jedná o klasický boxerský tréning, údery lakťom či 

kopy, stojí táto figurína vďaka kvalitnému podstavci veľmi dobre. Použitie: počas  tréning 

úderov a kopov všetkých bojových športov, tréningový a kondičné box. 

BOXOVACÍ TRENAŽÉR/VODNÉ VRECE NA BOX 

Charakteristika: 

Umožňuje realistický tréning boxerských techník. Vďaka tvaru vreca vo forme tela sa 

môžu vykonávať techniky tak na hlavu, ako i na telo a zlepšovať presnosť techník. 

BOXOVACÍ TRENAŽÉR/VOĽNE STOJACE VRECE 2 

Charakteristika: 

Trenažér pre nácvik úderov 

POSILŇOVACIE SLUČKY/SADA 

Charakteristika: 

Tréningová pomôcka, ktorá je ideálna pre nadobúdanie sily a zvyšovanie vytrvalosti. Je 

určená na posilňovanie ako hornej, tak i dolnej časti tela. Je vhodná najmä na precvičenie 

bočných pohybov, zosilnenie nôh, aktiváciu bedrových a brušných svalov a stabilizáciu 

ramien.  

TRÉNINGOVÁ POMÔCKA/PREKÁŽKY/SADA 

Charakteristika: 
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Slúžia na tréningové cvičenia s prekážkami –posilňovanie nôh.  

BALANČNÁ PODLOŽKA 

Charakteristika: 

Podložka na posilňovanie posturálneho aj fázického svalstva. Má destabilizujúce 

vlastnosti, ktoré zvyšujú vyváženosť a tréning telesnej sily. Je ideálna pre cviky v stoji 

alebo v sede, rovnako ako pre rehabilitačné cvičenie. Pomáha vybudovať silu a kľúč k 

stabilite v atletickom výkone, vyrovnanom pohybe a zotavenie po zranení. 

MEDICIMBAL S RUKOVÄŤOU/SADA 

Charakteristika: 

Slúži na rôzne silové cvičenia. Dvojité kľučky zabezpečujú bezpečné uchopenie počas 

tréningov v oblasti športu alebo fitness. Použite na tónovanie svalov, zvýšenie koordinácie 

a získanie sily. 

MASÁŽNY ROLLER-TVRDÝ 

Charakteristika: 

Pomôcka pre masáž mäkkých tkanív na použitie pred a po tréningu. Jeho použitie znižuje 

pravdepodobnosť zranenia vo veľkých svalových skupinách. V rámci aktívnej regenerácie 

po tréningu pomôže zvýšiť tok kyslíka a uvoľniť svalové napätie. 

BALANČNÁ PODLOŽKA-ŠTVOREC 

Charakteristika: 

Podložka pre lepšie rovnovážne funkcie pri tréningu na akupresúrnych nestabilných 

povrchoch. 

BALANČNÝ DISK 

Charakteristika: 

Pomôcka na posilnenie svalov zaisťujúcich správne držanie tela a zlepšenie celkovej 

koordinácie. Slúži na koordináciu a funkciu kĺbov dolných končatín pri cvičeniach na 

nestabilných pomôckach. 

BOXOVACIE VRECE 

Charakteristika: 

Boxovacie vrece pre pokročilých športovcov, pre nácvik všetkých druhov úderov a kopov.  

BULHARSKÉ VRECE /SADA 

Charakteristika: 

Bulharské vrece umožňuje precvičiť svaly hornej aj dolnej polovice tela. Na rozdiel od 

klasického posilňovania pri tréningu s bulharským vrecom sú zapojené všetky svalové 
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vlákna, aj svaly vnútorné, čo má za následok rovnomerné zosilnenie celého tela. Cvičenie 

s bulharským vrecom zlepšuje kapacitu pľúc a výkon kardiovaskulárneho systému. Môže 

byť použitý pri funkčnom a vytrvalostnom tréningu, a taktiež pri výcviku bojových 

športov. 

MEDICIMBAL  BEZ RUKOVÄTE/SADA 

Charakteristika: 

Medicimbal je určený na celkový tréning tela. Vytvára a tónujte svaly a zároveň zlepšujte 

koordináciu a vytrvalosť počas tréningov v gymnastike, alebo silovom tréningu.  

OBLÚKOVÉ RUKAVICE /LAPY SO ZAOBLENÝMI VANKÚŠMI 

Charakteristika: 

Oblúkové rukavice - lapy so zaoblenými vankúšmi, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomáhali 

zachovať prirodzené vyrovnanie kĺbov, aby chránili zápästia, lakte a ramená trénera. Sú 

určené na tréning úderových techník rúk.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 575,00 EUR bez DPH 

 

5. Miesto realizácie zákazky: 

Dracula Gym o.z., Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica 

 

6. Výsledok verejného obstarávania 

Zmluva 

7. Podmienky financovania predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z úradu Vlády na rozvoj športu pre rok 2019 a z 

rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Zálohy nebudú 

poskytované. 

Fakturácia- faktúra bude vystavená najneskôr do 14 dní po uskutočnení a dodaní predmetu 

zákazky. Doba splatnosti faktúr bude minimálne 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

Prílohou faktúry bude: - dodací list. 

 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého 

ponuka bude cenovo najnižšia (vrátane DPH). 
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Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky v súlade s týmito 

súťažnými podkladmi a zmluvou v nej uvedenou sa stane víťazom tejto súťaže. 

Ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú hodnotu danej ponuky, verejný 

obstarávateľ následne týchto vyzve na predloženie novej cenovej ponuky, ktorá bude rovná 

alebo nižšia voči pôvodnej nimi zaslanej ponuke a vyhradzuje si právo určiť ich poradie 

podľa ich nových cenových ponúk v zmysle tohto bodu súťažných podkladov.  

9. Dĺžka trvania zákazky:   

Trvanie v mesiacoch: 2 

10. Podmienky účasti: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v mene euro bez DPH a vrátane DPH za predmet zákazky 

vid' Príloha č. 1 tejto výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrnovať všetky náklady 

budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na dodanie športovej výbavy. Uchádzač 

upozorní verejného obstarávateľa na skutočnosť, že je alebo nie je platcom DPH. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie 

splnenia požadovaných technických parametrov predložením propagačného listu, a/alebo 

manuálu a/alebo návodu na použitie ako súčasť cenovej ponuky na vybrané položky 

predloženej cenovej ponuky.  

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti doložením originálneho 

dokladu alebo úradne osvedčenej kópie o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

11. Použitie elektronickej aukcie:  

Nie 

12. Predkladanie ponúk: 

Poštou alebo osobne na adrese Dracula Gym o.z., Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica 

v zapečatenej obálke označenej obchodným menom uchádzača a tiež heslom 

 „ Zabezpečenie športovej výbavy pre športový klub Dracula Gym — NEOTVÁRAŤ" ! 

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. Cenová ponuka predmetu 

zákazky bude konečná a bude zahŕňať všetky náklady uchádzača na realizáciu diela, na celý 

predmet zákazky. 

Účasťou v tejto súťaži uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve na 

predloženie ponuky a následne stanovenými v zmluve. 
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13. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 19.12.2019  do 10:00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk na adresu, ktorá je uvedená 

v časti 12 tejto výzvy, sa vráti uchádzačovi neotvorená, pričom za smerodajné sa berie termín 

doručenia, nie poštová pečiatka! 

14. Termín otvárania ponúk: 

19.12.2019 o 14:00 hod. na adrese DraculaGym o.z., Rudohorská 31, 974 11 Banská Bystrica 

15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

Ponuky uchádzačov viazané do  31.03.2020. 

16. Informovanie uchádzačov o výsledku verejnej súťaže: 

Úspešnému uchádzačovi bude výsledok tohto verejného obstarávania oznámený najneskôr do 5 

pracovných dní od termínu otvárania obálok. 

 

Prílohy 

 Príloha č.1 k výzve Návrh na plnenie kritérií  

 Príloha č.2 k výzve  Návrh zmluvy 

 Príloha č.3 k výzve  Technické parametre predmetu zákazky 

 Príloha č.4 k výzve  Identifikačné údaje uchádzača 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

     

   Vladimír Moravčík 

   štatutárny zástupca 
     

 


