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Cenová ponuka 

Identifikácia uchádzača 

Názov organizácie:  

Sídlo organizácie:    

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):  

Kontaktná osoba dodávateľa:  

Telefón:  

E-mail:  

Dátum vypracovania ponuky:  

Miesto:  

Čestne prehlasujem, že návrh cenovej ponuky napĺňa jednotlivé parametre špecifikácie logického celku stanovené žiadateľom v plnom rozsahu. 
 
Podpis 
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Logický celok 2:  Dodávka športového náčinia a športovej výbavy na skalolezenie, parkour a crossfit  

Technická špecifikácia:  Športové náčinie a športová výbava na skalolezenie, parkour a crossfit CENA v eur bez 
DPH 

Hlavné technické údaje 
vybavenia funkčného celku 
„Športové náčinie a športová 
výbava na skalolezenie, 
parkour a crossfit“ 

Samostatne 
stojaca 
crossfitová 
konštrukcia typu 
„RIG“ 

povrchová úprava Lakovaná korózie vzdorná  

materiál pozinkovaná oceľ 

zloženie Nosný stĺp 2500-2600mm 

12ks,  

Nosný stĺp 3500-3600mm 

4ks 

 

Hrazda jednoduchá 1500 

mm 12ks 

Rebrík horizontálny 2000 

mm, šírka 1500mm 3kusy 

Rebrina vertikálna,  výška 

2500, šírka 1500mm 2kusy 

Bradlá 4kusy 

priemer úchopu  30 – 35 mm 
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Lezecká stena 
vnútorná 
 

nosná konštrukcia drevená  

opláštenie preglejkovými panelmi 

Hrúbka hranolov Minimálne 18 mm 

povrch Solid coating  

plocha 63 m2 

lezecké chyty 
vnútorné 

Počet  315 

dopadová 
žinenka 

hrúbka Minimálne 300 mm 

Potah Bezftalátová koženka 

Spodná strana Antišmyková vrstva 

Úchyty na prenos Áno 

Projektová 
dokumentácia  

podľa EN 12572 áno 

Lezecká stena 
vonkajšia 
 

nosná konštrukcia drevená  

opláštenie preglejkovými panelmi 

Hrúbka hranolov Minimálne 18 mm 

povrch Solid coating  

plocha 167 m2  

lezecké chyty Počet 835 
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vonkajšie 

Projektová 
dokumentácia  

podľa EN 12572 áno 

Parkourové 

prekážky 

vonkajšie 

Materiál betón 

Objem 110 m2 

Tyčkové 

konštrukcie 

vonkajšie 

Materiál  oceľ 

Typ duté tyčky  

priemer 42 mm 

Počet 230 m 

Povrch 

parkourového 

ihriska 

Materiál liata guma 

Množstvo 350 m2 

gymnastická 

hrazda 

Dĺžka  

  

2,4 m 

 

hmotnosť Max. 40 kg 

materiál oceľ 

Súčasť vybavenia 2 ks voľných stĺpikov 

s tiahlami a žrď 

povrchová úprava komaxit 
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Tvary 

parkourových 

prekážok 

vonkajších  

 

 

 

 áno 

gymnastická 

hrazda 

výška min. 240 cm 

Typ nastaviteľná 

Parkourové 

prekážky 

vnútorné 

Penové paralelné bradlá 1 ks rozmery: 200x105x80 cm- 

materiál: polyetén 

Skladací klín 1 ks rozmery: 200x50x100cm 

materiál: molitan, povrch 

koženka 
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Penová švédska debňa 1 ks rozmery: 120x120x90 cm  

materiál: penový materiál, 

povrch koženka 

 

Molitanové kvádre 3ks rozmery: 200x170x90cm  

materiál: polyetylén, 

molitan, povrch koženka 

Žinenka 

dopadová  

rozmery 200x100x40cm  

Počet 3 

Ďalšie požiadavky k dodaniu 
a sfunkčneniu zariadenia 

Doprava na miesto  

Montáž, zapojenie, uvedenie do prevádzky  

Celková cena v eur bez DPH:  

Celková cena v eur s DPH:  

 

 

 


