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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
(ďalej len Výzva) 

 
 

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre: 

 zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 iné: ............................................................................................................. 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO  NIE  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Go Create Performance s.r.o. 

Poštová adresa Saratovská 2986/83 

PSČ, mesto 934 05 Levice 

IČO 46865527 

DIČ 2023604495 

IČ DPH SK2023604495 

Kontaktná osoba Peter Špánitz, konateľ spoločnosti 

tel. č.  +421 915 851 449 

e-mail gcp@go-create.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

www.gocreate.sk 

 

2. Identifikácia projektu 

Názov projektu Nové trendy v športovej príprave 

Číslo ITMS2014+ 312011D846 

Operačný program Operačný program Ľudské zdroje 

 

3. Názov zákazky  

Zariadenie vybavenie projektu 
 

4. Druh zákazky  

Tovar 
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5. Stručný opis predmetu zákazky  

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľov na dodávku informačno-komunikačných technológií, 
diagnostických systémov, zariadení a didaktických pomôcok, ktorých obstaranie je nevyhnutné na naplnenie 
stanovených cieľov v rámci implementácie projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Ľudské zdroje. 
 
Podrobná špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v Prílohe 1 tejto výzvy na predloženie 
cenovej ponuky. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
Osobné počítače 30213000-5 

Učebné pomôcky a zariadenia 39162200-7 
Diagnostické systémy 33124110-9 

 

7. NUTS kód 

SK023 Nitriansky kraj 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: 37 024,35 EUR bez DPH. 

 
9. Zdroj finančných prostriedkov 

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje, Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov 
štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Kód výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: OPLZ-
PO1/2016/DOP/1.4.1-01. 

 

10. Miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:  

Miestom poskytnutia predmetu zákazky sú prevádzkové priestory spoločnosti nachádzajúce sa na adrese: Go 
Create Performance s.r.o., Saratovská 2986/83, 934 05 Levice, Slovenská republika. Termín dodania 
predmetu zákazky je do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy respektíve objednávky na dodanie 
predmetu zákazky, alebo niektorej z jej časti víťaznému dodávateľovi. 

 

11. Rozdelenie predmetu zákazky 

11.1 Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti: 

1.časť: IKT 
2.časť: Diagnostické a regeneračné vybavenie 
Záujemca môže predložiť cenovú ponuku jednu, viacero, alebo všetky časti zákazky v rôznych kombináciách. 
 

11.2. Predpokladaná hodnota jednotlivých častí zákazky: 

1. časť: 24 108,23 EUR bez DPH.  
2. časť: 12 916,12 EUR bez DPH. 

 

12. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii 

Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa nepoužije. 
Výlučne v prípade, ak technickú špecifikáciu niektorej časti zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne 
a zrozumiteľne a preto sa verejný obstarávateľ pri takejto položke odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, má uchádzač možnosť predložiť 
ekvivalentný tovar za podmienky dodržania ostatných, definovaných minimálnych technických špecifikácií. 
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13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do 14.01.2020 do 13:00 hod na adresu uvedenú v bode 1 tejto 
Výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne 
nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené. 

 

14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená 

do 30.06.2020 
 

15. Podmienky pre predkladanie ponúk a ich obsah 

 poštou 
 osobne 
 e-mailom 

 
Uchádzač je fyzická, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu, ktorá je 
predmetom zákazky a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady 
a údaje: 
• Titulný list ponuky 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 5, ktorú upraví na 
základe predložených dokumentov, dokladov a iných náležitostí. 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 2 časť: 
„Identifikačné údaje uchádzača“ tejto Výzvy. 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČDPH, telefón, e-
mail, kontaktná osoba.  

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2 časť: „Návrh na plnenie kritéria“ tejto Výzvy. 
Predložením podpísaného formuláru čestne vyhlasuje, že ocenené predmety zákazky spĺňajú minimálnu 
technickú špecifikáciu požadovanú verejným obstarávateľom. 

• Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. 
U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, iné 
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia, alebo 
relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov). 

• Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 
Uchádzačom na vyznačených miestach doplnené a štatutárnym zástupcom, alebo poverenou osobou 
podpísané Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača. 

• Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy 
! Predkladá len uchádzač ktorý ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky ako celok, na výzvu 
verejného obstarávateľa ! 
Vyzvaným uchádzačom predložený a na príslušných miestach doplnený a podpísaný návrh Zmluvy bude 
upravený v súlade s ním predloženou cenovou ponukou. 
V prílohe č. 1 Zmluvy uchádzač pri každej položke uvedie obchodný názov ponúkaného produktu, jeho 
výrobcu, ako aj jeho podrobnú technickú špecifikáciu. Na základe takto uvedených skutočností 
obstarávateľ posúdi, či ponúkaný tovar spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v tejto Výzve 
a v prípade ich splnenia uzavrie s víťazným uchádzačom Zmluvu.  
V súlade s predkladanou ponukou vyplní aj prílohy zmluvy: 
Príloha č. 2: Rozpočet, 
Prílohu č. 3: Rozpočet v editovateľnom formáte na CD (napr. MS Excel) 

  
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom 
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej 
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ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je 
preklad v štátnom jazyku. Dokumenty preložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

 
Uchádzač predkladá cenovú ponuku pre každú časť samostatne v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy 
a adresy verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy uvedie aj „NÁZOV ČASTI ZÁKAZKY“ pre ktorú 
ponuku predkladá a nadpis „NEOTVÁRAŤ“. 

 

16. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Zmluva 

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého 
člena skupiny osobitne. 

 
17. Podmienky účasti 

Uchádzač predloží doklady podľa bodov 17.1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa týchto bodov 
Výzvy, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. 

 
17.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 

alebo obchodného registra.  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. 
e zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
 
b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad 
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám na webovej 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

18. Spôsob určenia ceny 

Cena za dodanie predmetu obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR ako aj celkovú, 
respektíve konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa Prílohy 2 tejto Výzvy. Uchádzač je 
povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytovanými službami. 

 
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí 
obsahovať cenu za celý predmet časti zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet časti zákazky 
a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdŕžania, resp. zverejnenia Výzvy. 

 

19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:  

 Najnižšia cena spolu za jednotlivé časti predmetu zákazky bez DPH 

 Najlepšieho pomeru ceny a kvality 

 Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu  
 

20. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

 Objednávka 

 Zmluva 

 Rámcová dohoda 

 Iné 
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21. Otváranie ponúk 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk budú otvorene na adrese sídla verejného 
obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy dňa 14.01.2020 o 14:00. Verejný obstarávateľ neumožňuje 
uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

 

22. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk za každú časť 
samostatne, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným 
uchádzačom oznámi, že neuspeli. Neúspešným uchádzačom v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj 
identifikáciu úspešného uchádzača. 

 

23. Vyhradenie práva 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 

obstarávanie, pričom následne nebude víťaznému uchádzačovi vystavená objednávka; 
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie ponúk nebola doručená ani 

jedna ponuka; 
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie; 
• nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným požiadavkám; 
• neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený 

verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky; 
• vystaviť objednávku na zhotovenie diela len úspešnému uchádzačovi, ktorý bude mať vykonaný zápis v registri 

partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje. 
 

24. Vysvetľovanie 

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve, alebo v inej sprievodnej dokumentácií verejný obstarávateľ bezodkladne 
oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 

25. Komunikácia 

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických 
nástrojov komunikácie. Elektronická adresa pre komunikáciu je uvedená v bode 1 Výzvy. 

 

26. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ 
 

Levice, 02.01.2020 
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............................................................................ 
Peter Špánitz, konateľ spoločnosti 

 
 
 

Prílohy: 
Príloha 1: Opis predmetu zákazky 
Príloha 2: Návrh na plnenie kritéria – vzor 
Príloha 3. Návrh kúpnej zmluvy – vzor 
Príloha 4. Čestné vyhlásenie – vzor 
Príloha 5. Titulný list ponuky – vzor  
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Príloha 1 
 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 

1. časť: IKT 

p. č. Názov položky mj počet mj cena za mj 

2.1.1. 

Notebook s príslušenstvom 

notebook 1 ks 1 

Minimálne technické požiadavky: Intel Core i5 2.3 GHz Kaby Lake alebo ekvivalent, 
13.3 "IPS LED 2560x1600 Retina, RAM 8GB LPDDR3, Intel Iris Plus Graphics 640 
alebo ekvivalent, SSD 256GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, Webkamera 720p, 2x 
USB-C Thunderbolt 3, Force Touch Trackpad,výdrž batérie min. 9,5 hod., podsvietená 
klávesnica, operačný systém: MacOS alebo ekvivalent, max. hmotnosť: 1,5 kg 

notebook 2 ks 3 

Minimálne technické požiadavky: Procesor s výkonom minimálne 8800 bodov podľa 
www.cpubenchmark.net, multidotykový 13.3" LED IPS 1920×1080 antireflexný, RAM 
16GB DDR4, Intel UHD Graphics 620 alebo ekvivalent,  SSD 512GB, WiFi 802.11ac, 
Bluetooth, USB 3.1 Gen 1, USB-C Thunderbolt 3, webkamera, čítačka kariet, čítačka 
odtlačkov prstov, podsvietená klávesnica, Windows 64-bit alebo ekvivalent 

monitor ks 2 
Minimálne technické požiadavky: 4K Ultra HD 3840×2160, IPS, LED, 5ms, 350cd/m2, 
1000:1, 2× HDMI, USB-C, DisplayPort, FreeSync, Pivot, VESA, Repro 2× 5W 

klávesnica ks 2 

Minimálne technické požiadavky: bezdrôtová na pripojenie až 3 zariadení, ovládacie 
koliesko, podsvietená, Unifying USB nano prijímač, Bluetooth, Typ spínača: 
membránový, programovateľné klávesy, multimediálne klávesy, regulácia jasu 
podsvietenia,  

2.1.2. 

Mobilná interaktívne prezentačné zariadenie s príslušenstvom  

zobrazovacie 
zariadenie 1 ks 1 

Minimálne technické požiadavky: Uhlopriečka obrazovky:75"; Rozlíšenie:Ultra HD 4k 
3840x2160; Technológia TV:LED; Operačný systém TV:WebOS 3.0 alebo ekvivalent; 
Funkcie:Wi-Fi, HBB - TV, USB prehrávanie, USB nahrávanie, Webový prehliadač, 
Teletext, BlueTooth, VESA uchytenie; Rozhranie:HDMI (3x), USB (2x), LAN; 
Tuner:DVB-T2, DVB-S2, , DVB-C; CI: áno, DLNA: áno, Energetická trieda: A, Formát 
obrazovky:16:9 

zobrazovacie 
zariadenie 2 ks 3 

Minimálne technické požiadavky: 164cm, 4K Ultra HD, Direct LED, HDR, DVB-
T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, CI+, USB nahrávanie, LAN, WiFi, 
Bluetooth, Miracast, Netflix, Voyo, párovanie s mobilným zariadením, WebOS 4.5 
alebo ekvivalent, VESA 300×300 mm, repro 20W, DTS Virtual: X, trieda energetickej 
účinnosti A 

dátové centrum s 
možnosťou pripojenia 
externých zariadení 

ks 4 

Minimálne technické požiadavky: Multimediálne centrum A10X chip s 64-bitovou 
architektúrou, interná pamäť 32GB, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac, LAN, HDMI 2.0, 
tvOS alebo ekvivalent 

stojan ks 4 Minimálne technické požiadavky: mobilny stojan na tv 65"-75" 

2.1.3. 
Multifunkčná laserová 
tlačiareň s 
príslušenstvom 

ks 1 

Minimálne technické požiadavky: Tlačové technológie:Laserová; Maximálny formát 
tlače/média:A4; Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI):600x600; Rozhranie tlačiarne: 
USB, Sieťové; Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu):26; Automatická obojstranná 
tlač (Duplex); Štandardný počet vstupných zásobníkov:3; Maximálny počet vstupných 
zásobníkov:4; Typ skenera: Plochý 

2.1.4. 

Tablet s príslušenstvom 

tablet 1 ks 1 

Minimálne technické požiadavky: Tablet –  A12X Bionic s 64-bitovou architektúrou 
Neural Engine a pohybovým koprocesorom M12 alebo ekvivalent, multidotykový 
Retina 12.9" IPS LED 2732×2048, interná pamäť 64GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 
2× webkamera, 4× reproduktory, Face ID, USB-C, iOS alebo ekvivalent 
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tablet 2 ks 3 

Minimálne technické požiadavky: Tablet – A12 Bionic s 64-bitovou architektúrou 
Neural Engine a pohybovým koprocesorom M12 alebo ekvivalent, multidotykový 
Retina 10.5" IPS LED 2224×1668, interná pamäť 64GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 
2× webkamera, Touch ID, Lightning konektor, iOS alebo ekvivalent 

2.1.7. Tablet s 
príslušenstvom ks 5 

Minimálne technické požiadavky: Tablet – A12 Bionic s 64-bitovou architektúrou 
Neural Engine a pohybovým koprocesorom M12 alebo ekvivalent, multidotykový 
Retina 10.5" IPS LED 2224×1668, interná pamäť 64GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 
2× webkamera, Touch ID, Lightning konektor, iOS alebo ekvivalent 

2.1.11. 

Kamera na záznam a analýzu pohybu s príslušenstvom 

kamera 1 ks 1 

Minimálne technické požiadavky: Typ fotoaparátu:Digitálne zrkadlovky; Megapixle:24; 
Optický zoom (v násobkoch):Nešpecifikované; Typ displeja:Výklopný; Rozlíšenie 
videa:1080p; Typ pamäťovej karty:SD, SDXC, SDHC; Rozhranie:USB, Wi-Fi, Micro 
HDMI; Funkcie:Detekcia tvárí, Optická stabilizácia; Formát médií:RAW, MP4, JPEG, 
XAVC S, AVCHD 

kamera 2 ks 1 

Minimálne technické požiadavky: Ohnisková vzdálenost: 85 mm, svetelnosť: 1.4, 
konstrukcia objektívu: 11 členov v 8 skupinách, minimálna zaostrovacia vzdialenosť: 
90 cm, dĺžka: 99,5 mm, hmotnosť: 568 g, počet lamiel clony: 9, priemer filtrov: 77 mm, 
maximálne clonové číslo (T): 16, kompatibilné bajonety: Sony FE, ohnisko: pevné 

kamera 3 ks 1 
Minimálne parametre pre digitálnu kameru: Digitálna kamera – senzor CMOS, 1/2.3", 
f/2.8, rozlíšenie 12Mpix, video 4K/60Hz (8× slow motion), HDR, 2× displej, uhol 
záberu 145°, micro SDXC (max. 256GB), vodoodolná do 11m 

inštalačný súbor 
statívov ks 1 

Minimálne technické požiadavky: Príslušenstvo kompatibilné s digitálnou kamerou. 
Možnosť pripevnenia na prilbu. Sada príslušenstva:  je s plochým  (2ks) a aj 
zakriveným povrchom (2ks). 

nabíjací systém ks 1 
Minimálne technické požiadavky: Nabíjačka kompatibilná s digitálnou kamerou. 
Inteligentný nabíjací systém pre zvýšenie účinnosti nabíjania. Sada obsahuje: nabíjací 
hub, batériu (2ks) a púzdro na batériu (2ks). 

     

2. časť: Diagnostické a regeneračné vybavenie 

p. č. Názov položky mj počet mj cena za mj 

2.1.5. 
CPR Resuscitačné  
torzo s 
príslušenstvom 

ks 1 

Minimálne parametre: dva typy povrchu (vrúbkovaný a hladký), testovaný na výdrž a 
odolnosť, zvyšuje rozsah pohybu minimálne o 40%, navrhnutý je schopný dodávať 
vysokú intenzitu vibrácií v kombinácii s myofasciálnym uvoľnením, min. 3 nastavenia 
rýchlosti, ekologický materiál z polypropylénu je schopný prenášať maximum vibrácií, 
nabíjateľná li-Ion batéria poskytuje vyše 2 hodín prevádzky na jedno nabitie. 

2.1.6. Sporttester s 
príslušenstvom ks 10 

Minimálne parametre: v sade min. 10x senzorov a hrudný pás, dokovacia stanica, 
taška pre dokovaciu stanicu (cez rameno), penál na senzory, taška na pranie. 
Súčasťou balenia je aj ročná licencia webovej služby a licencia - licenciu pre celú 
organizáciu, prístup až pre 10 teamov (celkovo 200 osôb)  

2.1.8. Regeneračný 
vybračný set ks 10 

Minimálne parametre: dva typy povrchu (vrúbkovaný a hladký), testovaný na výdrž a 
odolnosť, zvyšuje rozsah pohybu minimálne o 40%, navrhnutý je schopný dodávať 
vysokú intenzitu vibrácií v kombinácii s myofasciálnym uvoľnením, min. 3 nastavenia 
rýchlosti, ekologický materiál z polypropylénu je schopný prenášať maximum vibrácií, 
nabíjateľná li-Ion batéria poskytuje vyše 2 hodín prevádzky na jedno nabitie. 

2.1.9. Regeneračný 
nevybračný set ks 10 

Minimálne parametre: znižuje tlak pozdĺž hrudnej chrbtice a prispôsobuje sa telu, 
ľahký a odolný materiál, vhodný na cestovanie, nevibracny valec s konturou na 
setrenie chrbtice, maly valec na achilovky s konturou a nevibracna gula, ekologický: 
100% recyklovateľný EPP, vyrobený bez škodlivých látok a chemikálii, hmotnosť: max 
0,59 kg 

2.1.10. Regeneračný set 
hypersphere ks 10 

Minimálne parametre: vibracna gula, 3 stupne vibracie, vydrz baterky cca 3 hodiny, 
napájací zdroj súčasťou balenia, kompaktný a prenosný, vhodný na ľahké prenášanie, 
použitie minimálne na:  chrbát, bedrá, sedací sval, ramená, chodidlá, nohy 

2.1.12. Podložka na cvičenie ks 20 
farba cierna alebo podľa ponuky a hrúbka minimálne 9mm, podložka určená na 
cvičenie 

 


