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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: 
posilovacia veža, cyklotrenažér, bežecký pás, Body-Solid Multipres 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 posilovacej veže, cyklotrenažéra, bežeckého pásu, 
Body-Solid Multipresu 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: peternovak@kulturavranov.sk, poštou, alebo osobne v lehote do 6. septembra 
2019. Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania v 
rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa.  
 
 
Vo Vranove nad Topľou 30. 08. 2019 
S pozdravom         Peter Novák,   
              vedúci útvaru kultúry, výchovy a propagácie.   
 
 
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: Posilovacia veža, cyklotrenažér, bežecký pás, Body-Solid Multipres 
 
Posilňovacia veža s revolučnou patentovanou technológiou Iso-Flex 3D, ktorá umožní nájsť 
ideálnu cestu pohybu. Ľahká a stabilná konštrukcia veže má zaistiť pohodlné a bezpečné 
cvičenie. Pomocou nezávislých 3D ramien zabezpečí optimálne posilňovanie hornej polovice 
tela a umožní zapájať tým celú svalovú štruktúru a prirodzenou formou vyvíjať a posilňovať 
telo. Jedinečnými rysmi veže  majú byť dvojité otočné kladky, hrudný oporný bod uprostred 
a guľôčkové ložiská.  
Technický popis:  
- Patentované 3D prítlačné ramená na kompletné precvičenie hornej polovice tela.  
- Horná kladka zaistí skvelé vypracovanie prsných a medzi lopatkových svalov 
- stroj má obsahovať vynikajúcu sústavu na precvičenie svalov na nohách; systémom U Leg 
Curl posilňovať stehenné svaly, kolenné šľachy a väzy; využitím spodnej kladky umožní 
zapojiť kompletnú svalovú sústavu nôh 
- guľôčkové ložiská na presné pohyby pri cvičení, majú zamedziť nechceným pohybom do 
strán 
Posilňovacia veža by mala byť dodaná  s minimálnym 73 kg závažím, s možnosťou dokúpiť 
závažie min. do 95 kg 
- s kvalitnými vypchávkami Dura Firm má zaručiť komfort pri cvičení 
- posilňovacia veža sa má ľahko prestaviť 
- lanko musí byť vyrobené z najkvalitnejšej leteckej ocele, ktorá vydrží záťaž až 1 000 kg 
kladky s veľkosťou 12 cm  vyrobené z vysoko odolného sklolaminátu s kvalitnými vnútri 
zatavenými guľôčkovými ložiskami - je možné voliteľne nahradiť hliníkovými kladkami 
 - veža má obsahovať širokú tyč, otočnú rovnú tyč, pásy na členky, pásy na tricepsy, total 
Body Workout DVD, tabuľku k cvičeniu,  držiak na uterák 
veža má byť kategórie SC – pre klubové  a hotelové posilňovne 
 
Cyklotrenažér 
Jedná sa o simulátor bicykla, ktorý však na rozdiel od rotopéda umožňuje presnejšie 
nastavenie záťaže, intenzívnejší tréning. Pevný stroj je určený na posilnenie kondície  
a spevnenie nôh. Ide o robustný cyklistický trenažér s tichým remeňovým pohonom vhodný 
pre interiérové využitie.  
Veľkou prednosťou cyklotrenažéra má byť záťažové koleso s prémiovou hmotnosťou 20 kg  
a s ním spojený plynulý systém regulácie záťaže, ktorý je veľmi intuitívny a tak aj jednoduchý 
na ovládanie.  
Medzi hlavné výhody modelu by mala patriť technológia magnetického brzdného systému, 
ktorý nesie rad pozitívnych vlastností. Je niekoľkonásobne spoľahlivejší, efektívnejší, náklady 
na údržbu sú oveľa nižšie a zároveň je dosiahnutý prakticky bezhlučný a plynulý chod.  
Konštrukcia stroja samotného má byť  veľmi odolná a stabilná, s čím je spojená aj 
vysoká nosnosť 150 kg. 
- digitálny displej 
 
 



Motorový bežecký pás 
s bohatou programovou výbavou ideálny práve pre začiatočníkov, ktorý uľahčuje aktivitu 
motorovým pohonom.  Bežecký pás  možno vďaka tomu využiť na chôdzu aj beh. Svoj 
tréning si na ňom vyladia ako skúsení bežci, tak úplní začiatočníci s nadváhou.  Dáva možnosť 
zvoliť kopčeky aj strmšie svahy, trénovať intervaly. Má automatické odpočítavanie času a 
kilometrov na displeji. 
Bežecký pás má mať silný motor až 3 HP, veľkorysé rozmery bežeckej plochy okolo 150 × 51 
cm a nosnosť 150 kg.  Rýchlosť  20 km/h,  15 polôh elektronického nastavenia sklonu a 29 
programov vrátane manuálneho. Výborne odpružený trenažér s tichým chodom mohol by 
mať tiež hrudný pás, HRC program prispôsobujúci záťaž optimálnej tepovej frekvencii a 
funkciu Pauza umožňujúcu prerušiť tréning. Jeho počítač zobrazuje čas, tepovú frekvenciu, 
spálené kalórie, záťaž, program, vzdialenosť a rýchlosť. Komfortu užívateľov by mal slúžiť 
veľký prehľadný 10" displej s jednoduchým intuitívnym ovládaním, snímač tepu  
v rukovätiach, prijímač bezdrôtového signálu pre hrudný pás, MP3 audio vstup pre slúchadlá, 
vstavané reproduktory, stojan na fľašu či držiak na tablet. Praktický je aj bezpečnostný kľúč, 
ktorý stroj okamžite vypne pri strate stability trénujúceho. Mal by mať transportné kolieska 
a možnosť rýchleho zloženia bežeckého pásu  pre úsporu miesta. 
Kľúčové vlastnosti: 
- výkonný motorový bežecký pás s robustnou konštrukciou 
- možnosť zloženia pre úsporu miesta 
- skvele odpružená priestranná bežecká plocha 
- bohatá programová výbava 
- funkcia Pauza 
- veľký prehľadný 10" displej s jednoduchým intuitívnym ovládaním 
- použiteľný aj ako pás na chôdzu 
- prijímač bezdrôtového signálu pre hrudný pás 
- integrované reproduktory, audio vstup 3,5 mm jack 
- HRC program: stroj zvyšuje alebo znižuje záťaž tak, aby bol používateľ neustále v optimálnej zóne    
  tepovej frekvencie 
- počítač zobrazuje: čas, tepovú frekvenciu, kalórie, záťaž, program, vzdialenosť, rýchlosť 
 
 
Body-Solid Multipres 
profesionálne posilňovacie zariadenie, ktoré nahradí celú radu obľúbených posilňovacích 
strojov. S týmto zariadením je celá posilňovňa v jednom jedinom stroji. Zariadenie ponúkne 
možnosť posilovať širokú škálu svalových partii.  
Technický popis: 
- posilňovací stroj je navrhnutý tak, aby umožnil prirodzený pohyb hore a dole pri cvičení 
pomocou dvoch vodiacich tyčí 
- lineárne ložisko Smith Machine s 20 synchronizačnými bodmi pre bezpečnosť a pevný doraz 
- tyč Smith s veľkým priemerom váži 11,5 kg  a je ideálna pre amatérov aj profesionálov 
obsahuje 6 skladných stojanov Olympic; Tie slúžia na bezpečné zavesenie závažia pre 
jednoduchší prístup 
- držiak Olympic Bar sa namontuje na rám tyče, aby nebránil akémukoľvek cvičebnému 
pohybu 
- rozteč odkladacích priečok na činku: vnútorná 112 cm, vonkajšia 123 cm 
základné rozmery: výška 211 cm x dĺžka 168 cm x šírka 163 cm 
kategória S - odporúčané pre všetky typy posilňovní 



tŕne: 50 mm 
 7 súčasťou výbavy by malo byť: 
- 95kg  závažie na priťahovanie hrazdy (horná kladka), Pec Dec posilňovanie prsných svalov a 
na príťahy pomocou spodnej kladky 
- Ped Dec - ideálny pomocník pre posilňovanie prsného svalstva, rukoväte sú z hustého 
molitanu, chrbtová opierka, ktorá dodá cvičeniu maximálne pohodlie 
- šikmá lavička je univerzálnym pomocníkom - slúži na predkopávanie ako bench lavička, 
sedadlo na príťahy, lavica pre biceps cvičenie; pričom sa dajú meniť aj uhly sklonu až o 90°; 
zaťaženie až do 450 kg  
- lavicu je možné sklopiť do vodorovnej polohy a využiť aj na cviky zakopávania na posilnenie 
lýtok 
- biceps podložka - slúži k maximálnemu využitiu  sily a posilnenie bicepsov, tricepsov 
- podložka nastaviteľná na vhodný uhol tak, aby cvičenie bolo čo najúčinnejšie 
- 20 poistných bodov pre bezpečný pohyb a bezproblémové cvičenie pri bench press 
 
 
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 : 5513,28 EUR   (bez DPH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


