
   

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou  

podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.) 

   
         
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Športové Centrum Polície 
 Sídlo organizácie:  Romanova 37, 851 02 Bratislava 
 IČO:  735353 
       Meno priezvisko: Mgr. Marián Tesárik 

 02/62410513 

  02/62520942 
    e-mail: scpolicie@scpolicie.sk  
      filan@scpolicie.sk  
 
2.      Predmet zákazky: dodanie tovaru  - náradie do posilňovne 
 
Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Bežecký pás – 1 ks. Bezmotorový prehnutý bežecký pás.  

Bežecký pás, ktorý nepotrebuje pripojenie do elektriny. Bežecký pás má byť dizajnovaný vo veľmi 
atypickom tvare, jeho základná doska, po ktorej kĺže lamelový pás je prehnutá. Tento tvar 
napomáha perfektnej ovládateľnosti a plynulosti pohybu pásu po doske, zároveň tiež umožňuje 
použitie pásu bez zapojenia do elektriny. Vďaka tomu, že doska je mierne zaoblená tak, aby 
kopírovala pohyb nohy, športovec môže bežať a sám si udáva rýchlosť, akou beží. Samotný pás 
nie je jednoliaty. Jedná sa o lamelový pás, ktorý sa skladá z mnohých lamiel. Doštičky by mali byť 
navrhnuté tak aby ticho a hladko kĺzali po základnej doske. Doštičky vyrobené zo špeciálneho 
materiálu, ktorý má na povrchu povlak, ktorý absorbuje tvrdé dopady chodidiel na jeho povrch. 
Dohromady je materiál dokonale odpružený a disponuje dlhou životnosťou. Tento systém pásu by 
mal mať silný základ, ktorý je doplnený guľôčkovými ložiskami a valčekmi,                                                      
ktoré sú najviac vhodné pre tento typ pásu. Konečný výsledok behu je bezproblémový, tichý a 
nevyžaduje žiadne nadbytočné udržiavanie. Zariadenie ponúka veľké množstvo tréningových 
programov na precvičenie všetkých energetických systémov tela. Intenzitu cvičenia si určuje 
každý cvičiaci sám. Vďaka mechanickému konceptu tohto jedinečného bežeckého trenažéra nie je 
potrebné si nastavovať rýchlosť, čas, ani sklon dráhy. 

Airbike – 1 ks.  Vzduchový rotoped. 
 
Airbike  - vzduchový rortoped pre intenzívny tréning celého tela s možnosťou pedálovať v sede aj 
stoji a využitia príťahov a tlakov paží. Všetky časti by mali byť osadené profesionálnymi ložiskami 
pre extra dlhú životnosť. LCD displej so zabudovaným prijímačom pre hrudné pásy zobrazuje 
všetky dôležité údaje počas cvičenia v jednoduchom a ľahko čitateľnom formáte. Displej zobrazuje 
čas, počet otáčok za minútu, rýchlosť, vzdialenosť, spálené kalórie a výkon vo wattoch. Displej by 
sa mal ovládať jednoduchým ONE TOUCH systémom a nevyžadovať stále pripojenie do 
elektrickej siete, poháňaný je batériami. Na motiváciu slúži 8 módov vrátane 10/20 a 0/10 
intervalov, nastavenia cieľových hodnôt a tepovej frekvencie. Air bike je dokonalým nástrojom pre 
intervalové kardio cvičenia. Nosnosť 130 kg. 

Eliptický trenažér – 1 ks. Zariadenie simulujúce bežecké lyžovanie.  



Trenažér umožňuje účinný eliptický pohyb podobný napríklad bežeckému lyžovaniu, čím sa 
posilňuje telesná a psychická kondícia, srdce, svaly nôh, zadku, chrbta, ramien, rúk a podporuje 
chudnutie. Eliptický trenažér oproti iným športom šetrí chrbát a kĺby. Magnetický eliptický trenažér 
alebo eliptical nahradzuje rotoped, bežiaci pás, stepper aj ďalšie pomôcky. Je  mimoriadne tichý, a 
to z dôvodu použitého magnetického brzdného systému. Mal by disponovať veľkým prehľadným, 
intuitívnym ovládaným displejom a kompletne elektronickým ovládaním. Z celkom 19 programov, z 
ktorých je 12 prednastavených a 4 užívateľské si vyberie každý. Súčasťou je aj program pre 
kontrolu výkonu (WATT) a HRC program, vďaka ktorému je možné na trenažéri cvičiť 
prostredníctvom kontroly tepovej frekvencie. Meranie tepovej frekvencie má prebiehať 
prostredníctvom snímačov v držadlách alebo prostredníctvom hrudného pásu, ktorý je súčasťou 
balenia.  

Bežecký pás - trenažér – 1 ks.   

Tréning na tomto bežeckom trenažéri podporuje spaľovanie tukov a zlepšuje tým nielen  fyzickú, 
ale aj psychickú pohodu. Pomôže spevniť postavu, zbaviť sa tukových vankúšikov, kompenzovať 
nedostatok pohybu pri sedavom zamestnaní, znovu získať kondíciu po úraze, chorobe alebo po 
pôrode alebo napríklad ako kompenzáciu sedavého zamestnania. Znižuje kľudový tep, zvyšuje 
vitálnu kapacitu pľúc, má pozitívny vplyv na krvný tlak, optimálne zaťažuje srdce a podporuje 
spaľovanie tukov. Má mať zvýšenú maximálnu nosnosť pre užívateľov do 180 kg, a to pri rýchlosti 
až do 20 km / h s rozmernou bežeckou plochou a intuitívnym systémom touch screen displayom. 
Má byť vybavený technológiou Ultimate Deck™ System pre dokonalé tlmenie dopadu. Exkluzívny 
systém má zahŕňať odolný rám a extra silnú plošinu s tlmením pre bezchybný výkon. Má ponúkať 
ideálne množstvo flexibility a opory vo všetkých fázach kroku. Špeciálne odpruženie bežeckého 
pásu chráni vaše kĺby. Motor by mal  ponúkať trvale vysoký výkon a bežeckú plochu, ktorá je 
minimálne rovnako široká ako plocha na bežeckom páse. Šírka bežeckej plochy ovplyvňuje 
komfort pri behu - u dostatočne širokého pásu sa športovec nemusí pozerať pod nohy. Bežecký 
pás má disponovať jednoducho ovládateľným počítačom s LCD displejom, na ktorom sa nastaví 
typ tréningu a je prehľadne vidieť všetky údaje: rýchlosť behu, čas, spálené kalórie, tepovú 
frekvenciu, ubehnutú vzdialenosť, ktorá sa môže rozdeliť aj na etapy a ďalšie užitočné funkcie, 
ktoré pomôžu k najefektívnejšiemu tréningu. Je potreba možnosť využitia aj bezdrôtového 
prepojenie s tabletom a využitia tréningovej aplikácie. Tieto špeciálne aplikácie majú obsahovať 
prednastavené trate s možnosťou nastavenia vlastných trás. Konzola  má byť vybavená 
dotykovým displejom, Wi-Fi pripojením, reproduktormi, 10timi tréningovými programami, so 
sledovaním radu hodnôt ako sú priemerné tempo, kalórie, rýchlosť, tepová frekvencia atď. a 
možnosťou pripojenia ďalších zábavných či fitness aplikácií a sociálnych médií. 

 

Cyklotrenažér – 1 ks.   

Cyklotrenažér je zariadením simulujúci jazdu na bicykli, ktorý sa využíva aj ako suchá príprava 
cyklistov mimo sezónu. Vyniká presnejším nastavením záťaže a dokonalejšou simuláciu jazdy na 
bicykli. Cyklotrenažér je ideálny pre udržiavanie fyzickej kondície a vytrvalosti. Dôležitou 
vlastnosťou cyklotrenažéru je tiež spôsob šliapania, ktorý je tradične bez voľnobehu, na rozdiel 
práve od rotopedu. Rám má byť vyrobený z hrubostenných oceľových prvkov a rotačné časti 
osadené priemyselnými ložiskami. Zotrvačník o váhe 25kg s remeňovým prevodom o pomere 1:3 
zabezpečujúci plynulosť chodu. Sedadlo aj riadidlá majú mať možnosť nastaviť sa horizontálne aj 
vertikálne, pomocou rýchloupínania. Použitý materiál s maximálnym zaťažením 150 
kg. Tréningový počítač má byť:  s meraním  vzdialenosti, času, rýchlosti, RPM, nastavením hornej 
hranice TF pre účelový tréning, s meraním tepu, hand pulse ( dotykový snímač ), s možnosťou 
pripojenia hrudného pásu s presnosťou EKG, s LCD displayom, s nastaviteľnými tréningovými 
programami, s bezpečnostnou brzdou. 

 



3. Iné požiadavky 
- Platba na faktúru 
- Dodávka vrátane dopravy, komplexnej montáže a nastavenia strojov   

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH     
  cca   13 600,00 €  
 
5. Návrh kritérií hodnotenia 
 Cena 
 
6.  Podmienky účasti 
 V prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 2 a 3, bude ponuka vylúčená 

z vyhodnotenia cenových ponúk. 
 
7. Lehota na predkladanie ponúk  
 Do 28.4.2021  
 
8. Miesto predkladania ponúk  

Ako v bode 1, ponuka musí obsahovať ceny jednotlivých zariadení s aj bez DPH vrátane 
dopravy, montáže a nastavenia, pečiatku a podpis zodpovednej osoby 

 
9. Termín plnenia, miesto plnenia 
         Do 21.5.2021, lodenica Klokočová ul., Bratislava-Petržalka 


