Príloha č. 2 výzvy na prekladloženie cenovej ponuky
Názov zákazky:
Obchodný názov uchádzača:

p.č. Názov predmetu prieskumu trhu

IČO:

JC s DPH

V zdravom tele zdravý duch. Buď fit!
Sídlo uchádzača:

Spolu s DPH

Minimálne požiadavky na predmet prieskumu trhu
Priemer 100cm s madlom. Trampolína vhodná pre interiérové aj exteriérové použitie. Rúrky odolné
voči korózii, materiál: PVC + PE + hrúbka 8mm, nostnosť 80kg, výška madla: 110cm, odolné proti
UV žiareniu, CE / EN71-14. Pozinkované pružiny 32-85 mm. Výška doskokovej plochy 20 - 25 cm,
zaistená 6 nohami.

MJ

ks

1 Trampolína s držadlom

ks

10

2 Odrazový mostík GEPARD 21cm

ks

1

Rozmery mostíka sú 120 x 60 cm. Náskoková hrana je 21 cm. Povrch odrazovej dosky je pokrytý
kobercom, pod ktorým je PE pena. Medzi dreveným pružným pérom a hornou odrazovou doskou
pružná pena k zlepšeniu odrazu.

3 Lopta hádzaná MOLTEN PRH-1 biela

ks

6

Hádzanárska lopta gumenná. Priemer 145mm, hmotnosť 150g, farba biela.

4 Lopta volejbalová MIKASA MVA 350SL v.5

ks

5

Volejbalová lopta pre školy a volejbalové prípravky. Veľkosť 5, hmotnosť 200 - 220g, vzdušnica:
butyl kaučuková, materiál: syntetická koža, farba žlto - modrá.

5 Lopta - basketbal GALA veľ.7

ks

4

Basketbalová lopta. Určenie pre nižšie súťaže. Vhodná pre hru v hale aj vonku, veľkosť 7, materiál:
špeciálna syntetická useň.

6 Vzduchovka Slavia 631 kal.4,5mm

ks

5

Zlamovacia vzduchovka určená pre masovú športovú streľbu. Pažba z bukového dreva s
polyamidovou botkou. Hlaveň v kľudovej polohe fixovaná. Telo opatrené drážkami pre upevnenie
optického zameriavača. Hľadí výškovo aj stranovo nastaviteľné, tiež nastaviteľný odpor spúšte.
Prevedenie vybavené samočinnou poistkou. Kaliber 4,5mm, hmotnosť 3100g, dĺžka 1160mm, sila
10J.

7 Floorbalová hokejka UNIHOC REACTOR STRIKER 75 cm R

ks

7

Floorbalová hokejka s rovnou čepeľou vhodná pre školy a športové kluby. Základná hokejka bez
preferencie strany. Čepeľ tvarovateľná za tepla. Dĺžka 75cm, materiál: sklolaminát vystužený
karbonovými vláknami, tvrdosť (flex): 35 mm, čepeľ: plastová, rovná, omotávka: protišmyková.

8 Futbalové lopty- školské EFFEA STRONG

ks

5

Šitá lopta určená pre stredné súťaže a tréning. Vhodná pre hru na všetkých povrchoch. Hmotnosť:
400-420g, Vrchový materiál: syntetická useň PU, Veľkosť: 5.

9 Gymnastická lopta Anti – Burst (ABS) 65 cm

ks

10

priemer 65cm, lopta z nepraskajúceho protišmykového materiálu, systém ABS (Antiburst), nosnosť
150 kg, súčasťou balenia ručná pumpa.

Spolu bez DPH (EUR)
DPH 20% (EUR)
Spolu s DPH (EUR)
V ........................................................................ dňa ...........................

Poznámka:
Ekvivalentné riešenie sa pripúšta. Musí však spĺňať Minimálne požiadavky na predmet prieskumu trhu uvedené v tejto prílohe výzvy.
Ceny sú vrátane dopravy na miesto dodávky.
..............................................................................................................
Pečiatka a podpis uchádzača

