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VEC:  
Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky  
 
Vážený dodávateľ,  
 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia vo Vranove nad Topľou (ďalej len 
„verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky: 
multifunkcná posilňovacia veža s hrazdou, bradlami, tyčou a potrebným závažím, legpress 
s potrebným závažím, sada jednoručiek, s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou 
zákazke §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom prieskumu trhu.  
 Predmetom zákazky je dodanie multifunkčnej posilňovacej veže s hrazdou, 
bradlami, tyčou a potrebným závažím, legpressu s potrebným závažím, sady jednoručiek 
pre zariadenie Fit centra mládeže. Základné informácie potrebné pre predloženie cenovej 
ponuky a opis predmetu zákazky sú uvedené v dokumente „Základné údaje pre poskytnutie 
informácii – cenovej ponuky“, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.  
Pre daný účel sme si dovolili osloviť  Vašu spoločnosť so žiadosťou o poskytnutie cenovej 
ponuky.  
 Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre 
výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto informácií 
nebude zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky verejnému 
obstarávateľovi  
a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.  
Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre 
poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na uvedený predmet 
zákazky.  
 Cenovú ponuku za Vašu spoločnosť je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na 
adresu: sobotamaros@kulturavranov.sk, poštou, alebo osobne v lehote do 30. júna 2021. 
Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania v rámci 
prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa.  
 
 
 
S pozdravom              Bc. Marián Sobota  
                             samostatný odborný referent   
 

 
„Projekt podporený z rozpočtu PSK“. 

 
 
Príloha: č.1. Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 

http://www.kulturavranov.sk/


Príloha č.1 
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 

 
Predmet zákazky: 1 ks multifunkčná posilňovacia veža (klietka) s hrazdou, bradlami, tyčou a 
potrebným závažím – kotúče 2x 10 kg + sada liatinových kotúčov (4x5kg, 4x2.5kg), legpress 
- hackendrep s potrebným závažím – kotúče 2x 15kg + kotúče 2x 5kg + kotúče 2x 2,5kg, 1x 
sada jednoručiek 1 – 10kg s vlastným stojanom, 1 x sada jednoručiek pogumovaných 5-
17,5 Kg s vlastným stojanom, podložky pod činky penové 
 
Multifunkčná posilňovacia veža (klietka) s hrazdou, bradlami, tyčou a potrebným závažím 
zo zváranej rúrkovej oceľovej konštrukcie aby poskytovala stabilitu a bezpečnosť. Výška 2,30 
m pre individuálne nastavenie bezpečnostnej tyče na výšku tela. So šírkou 1,21 m aby mala 
dostatočný priestor na pohyb ramien, zatiaľ čo hĺbka cca 2,28 m má poskytovať dostatok 
priestoru pre výpady. Maximálne zaťaženie je 400 kg. 
- Šírka, výška a hĺbka 1,21 x 2,30 x 2,28 m s vonkajšou celkovou šírkou 1,72 m 
- Vyrobené z masívnej oceľovej rúry 
- Na zaťaženie 400 kg 
- Má vstavanú hrazdu a bradlá 
- farba čierna 
Legpress - hackendrep s potrebným závažím  
S extrémne stabilnou oceľovou konštrukciou, vysokou nosnosťou• Rýchle uzamykanie Leg 
Pressu a Hackenschmidtu• Zmena z Leg Pressu na Hackenschmidt za niekoľko 
sekúnd!• Pohodlné čalúnenie. Veľká, polohovateľná plošina pre nohy• Chrómové nástavce 
pre veľké vzpieračské kotúče - pre priemer otvorov 50/52 mm 
S rýchlym uzamykaním do bezpečnej polohy pre okamžité mechanické zaistenie proti sklzu. 
Široké a ľahko prístupné držadlá pre bezpečné uzamykanie stroja, čo zaistí pocit pokoja a to 
najmä pri veľmi ťažkých tréningoch.  
Rozmery (DxŠxV) / Hmotnosť cca 2.000x968x1.471mm / 130kg. Obalový rozmer / Hmotnosť 
cca 2.145x815x380mm / 158kg.Maximálne zaťaženie 300 kg. Vhodné pre kotúče s 
priemerom otvorov 50/52 mm. 
1 x sada jednoručiek pogumovaných 5-17,5 Kg s vlastným stojanom 
Zostava má obsahovať: 
Stojan MP-S207 - 1 modul 2x jednoručky pogumované o váhach: 5 Kg, 7,5 kg , 10 kg, 12,5 kg, 
15 kg, 17,5 kg   
1x sada jednoručiek 1 – 10kg s vlastným stojanom 
Sada 10 párov pochrómovaných jednoručných činiek v stojane tvaru A 
 
 
Predmet cenovej ponuky musí byť dodaný na adresu :  Mestský dom kultúry 
        M. R. Štefánika 875/200 
        093 01 Vranov nad Topľou 
 
 -  Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1, cena  
     s DPH, nakoľko obstarávateľ nie je platcom DPH a bude uvedená ako konečná vrátane    
     všetkých nákladov dodávateľa. 
 
 -  Predpokladaná hodnota zákazky : 4250,- eur  bez DPH,     (5100,- eur s DPH) 


