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Príloha č. 2  

Obchodné meno alebo názov uchádzača   

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača    

Štatutárny organ uchádzača    

IČO    

DIČ   

IČ DPH (ak je platca)   

e-mail, telefonický kontakt   

 

„Športom k zdraviu v obci Zavar“ – outdoorové prvky 

 
Návrh na plnenie kritéria 

 
 

 v Eur  
 

cena celkom bez DPH 
 
 

Výška  DPH 
 
 

Cena celkom s DPH 
 
 

 

Som - nie som platcom DPH (neplatný údaj prečiarknúť)  
 

 
         .........................................................  
                                 podpis osoby (osôb)   

                                                                                          oprávnenej konať za uchádzača 

 
 

 

VÝPOČET CENY CELKOM 
 
 
 

p.č. Položka Množstvo  
Cena za  
m. j. bez DPH 

Cena celkom 
bez DPH 

Cena celkom  
s DPH 

1. Surfovacie zariadenie         

2. Rebrík - lezecký , Workoutový prvok         

3. Multifunkčná fitness súprava         

4. Trojitá hrazda         

5. Precvičovanie kĺbov – volant         

6. Jazdecké zariadenie – koník         

7. Bradlá cvičebné         
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Cena celkom (Súčet za položky  1 -7)         

 
 
 

             Sme – nie  sme platcom DPH ( nehodiace sa škrtnúť) 

 
 Prehlasujem, že ponuková cena obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou a montážou predmetu 

zákazky. 

 

V .............................................. dňa: .................................  

 

 

 

 
         .........................................................  
                                 podpis osoby (osôb),   

                                                                                          oprávnenej konať za uchádzača 
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NAVRHOVANÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU  
 

p.č. Položka Požadovaná špecifikácia 
Navrhovaná špecifikácia 

áno/nie 

1. 

1. Surfovacie zariadenie , 1 ks vekové rozhrania: od 15 rokov 

  

 

ilustračné foto 
 

Pre 2 osoby Rozmery: 1130 × 
760 × 1560 mm s toleranciou + - 
5% Pre 2 osoby.   Posilňovanie 
svalov pásu, zlepšovanie 
ohybnosti a koordinácie tela. 
Precvičovanie chrbtového 
svalstva a pásu. 

2. 

Rebrík - lezecký , Workoutový prvok 1 
ks vekové rozhrania: od 14 rokov 

  

 

ilustračné foto 
 

 je určené k posilňovaniu celého 
tela a na zvyšovanie obratnosti. 
Zariadenie nie je určené na hru 
detí. Prvok je vyrobený z 
oceľových trubiek o priemere 
60 mm a madlá sú z trubky o 
priemere 32 mm. Výška prvku 
(po inštalácii) je  3,30 m, 
najvyššia priečka je vo výške 
2,40 m, šírka prvku je cca 0,90 
m. Voľný priestor potrebný k 
inštalácii je 4,50 x 4,90 m. 
Tolerancia u rozmerov výška, 
priečka , šírka a priestor k 
inštalácii je ± 5%. Povrchovo je 
prvok ošetrený žiarovým 
zinkom. požadovaná hmotnosť 
užívateľa je min do  90 kg. 

3. 

Multifunkčná fitness súprava ks 1 vekové rozhranie od 15 rokov   

 

ilustračné foto 
 

Zariadenie je určené až pre 3 
osoby.  Rozmer 694 x 2496 x 
1553 mm - tolerancia + - 5%. 
Súprava sa skladá za zariadenia 
k precvičovaniu pásu (twist) a 
zariadeniu na precvičovanie 
chôdze (stepper a korčule).   

4. Trojitá hrazda  vekové rozhrania: od 15 rokov   
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ilustračné foto 
 

Zariadenie je určené max. pre 3 
osoby.  Rozmery: 1545 x 1545 x 
2300 mm- tolerancia + - 5%. 
Zariadenie slúži k posilňovaniu 
svalov hornej polovice tela – 
svalov chrbta, hrudníka, ramien 
a horných končatín. 

5. 

Precvičovanie kĺbov – volant , 1 ks vek : od 15 rokov   

 

ilustračné foto 
 

Pre 2 osoby.  Rozmery: 960 × 
1110 × 1285 mm - tolerancia + - 
5 %. Hmotnosť: min  58 kg. 
Posilňovanie, rozvoj a 
zlepšovanie svalov ramien. 
Zlepšuje celkovú ohybnost 
kĺbov ramien, zápästí, lakťov a 
kľúčných kostí   

  Jazdecké zariadenie – koník , 1 ks  vek : od 15 rokov 

  

6. 

 

ilustračné foto 
 

Pre 1 osobu. Rozmery : 1060 x 
600 x 1160 mm, tolerancia + - 
5%.  Posilňovanie svalov paží, 
nôh, pásu, zadnej časti brucha a 
hrudníka, možnosť 
kompletného pohybu končatín, 
zvyšovanie srdečnej a pľúcnej 
kapacity 

7. 

Bradlá cvičebné 1 ks vek : od 15 rokov 

  

 

ilustračné foto 
 

Pre 2 osoby. Rozmery: 1875 × 
530 × 1600 mm, tolerancia + - 5 
% .Posilňovanie svalov ramien a 
brucha, zlepšovanie stavu 
chrbtových svalov. 

 

Prehlasujem, že navrhovaná špecifikácia spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

 

V .............................................. dňa: .................................  

 
         .........................................................  
                                 podpis osoby (osôb),   

                                                                                          oprávnenej konať za uchádzača 

 


