
    

Zápisnica z prieskumu trhu 
 

 
Názov prijímateľa: Obec Čertižné 
Názov projektu: Posilňovňa 
Kód projektu:PRS-1598/2019/4 
 

I.   Sada činiek 
A. Jednoručné činky 

Predmet obstarávania (špecifikácia predmetu obstarávania vrátane technických a iných 
parametrov, počtu kusov):  Jednoručné činky umiestnené na stojane 
Parametre –  minimálne 8 párov činiek  

- max. hmotnosť jednej činky30kg 
- šesťhranný tvar 
- pogumované 

 
Spôsob vykonania prieskumu:   prieskum prostredníctvom ponúk zverejnených na webe 
Dátum vykonania prieskumu trhu:24.11.2019 
 
 

Dodávateľ 
(obchodné meno) 

Cena v € 
bez DPH 

Cena v € s 
DPH 

Identifikácia webovej 
stránky na základe 
ktorej bola zistená 

cena 

Poz
ná

mky 
 

SC CAPITALSPORTS 
 866,58 1039,90 www.electronic-

star.sk  

eFitness 
 916,49 1145,62 www.efitness.sk  

 
 
Vybraný dodávateľ: SC CAPITALSPORTS 
 
Zdôvodnenie výberu (ak nebola kritériom výberu najnižšia cena): splnené parametre 
a nižšia cena 
 
Spôsob vzniku záväzku: Na základe elektronickej objednávky 
 

B. Závažia - kotúče 
Predmet obstarávania (špecifikácia predmetu obstarávania vrátane technických a iných 
parametrov, počtu kusov):  Kotúčové závažia na obojručné cvičenie 
Parametre –   Sada spolu minimálne 120kg 

- Súčasť balenia minimálne jedna tyč 
- Povinné závažia v sade 2x 10kg a 2x 5kg 

 
Spôsob vykonania prieskumu:   prieskum prostredníctvom ponúk zverejnených na webe 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 24.11.2019 
 
 



    

Dodávateľ 
(obchodné meno) 

Cena v € 
bez DPH 

Cena v € 
s DPH 

Identifikácia webovej 
stránky na základe 
ktorej bola zistená 

cena 

Poz
ná

mky 
 

HEGEN group 
 237,40 284,88 www.hegen.sk  

arianesport 
 340,00 425,00 www.arianesport.sk  

 
 
Vybraný dodávateľ: HEGEN group 
 
Zdôvodnenie výberu (ak nebola kritériom výberu najnižšia cena): splnené parametre 
a nižšia cena 
 
Spôsob vzniku záväzku: Na základe elektronickej objednávky 

 
II.   Stepper 

 
Predmet obstarávania (špecifikácia predmetu obstarávania vrátane technických a iných 
parametrov, počtu kusov):  Stepper – šľapací posilňovací stroj 
Parametre –   Meranie pulzu 

- Nosnosť minimálne 120 kg 
- Nastavenie záťaže 

 
Spôsob vykonania prieskumu1:   prieskum prostredníctvom ponúk zverejnených na webe 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 24.11.2019 
 
 

Dodávateľ 
(obchodné meno) 

Cena v € 
bez DPH 

Cena v € s 
DPH 

Identifikácia webovej 
stránky na základe ktorej 

bola zistená cena 

Poz
ná

mky 
 

insportline 
 274,17 329,00 www.insportline.sk  

360globalfitness 
 1410,90 1763,63 www. 360globalfitness.cz  

 
 
Vybraný dodávateľ: insportline 
 
Zdôvodnenie výberu (ak nebola kritériom výberu najnižšia cena): splnené parametre 
a nižšia cena 
 
Spôsob vzniku záväzku: Na základe elektronickej objednávky 
 

III.   Bežecký pás 



    

 
Predmet obstarávania (špecifikácia predmetu obstarávania vrátane technických a iných 
parametrov, počtu kusov):  Bežecký pás 
Parametre –   Maximálna rýchlosť minimálne 18km/hod 

- Minimálna rýchlosť 1km/hod 
- Šírka bežeckej plochy min. 0,51m 
- Dĺžka  bežeckej plochy min 1,4m 
- Odpruženie bežeckej plochy 

 
Spôsob vykonania prieskumu:   prieskum prostredníctvom ponúk zverejnených na webe 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 24.11.2019 
 
 

Dodávateľ 
(obchodné meno) 

Cena v € 
bez DPH 

Cena v € s 
DPH 

Identifikácia webovej 
stránky na základe ktorej 

bola zistená cena 

Poz
ná

mky 
 

insportline 
 724,17 869,00 www.insportline.sk  

eFitness 
 1034,19 1292,74 www. efitness.sk  

 
 
Vybraný dodávateľ: insportline 
 
Zdôvodnenie výberu (ak nebola kritériom výberu najnižšia cena): splnené parametre 
a nižšia cena 
 
Spôsob vzniku záväzku: Na základe elektronickej objednávky 
 
 

IV.   Trenažér šľapací 
 
Predmet obstarávania (špecifikácia predmetu obstarávania vrátane technických a iných 
parametrov, počtu kusov):  Eliptický šľapací trenažér 
Parametre –   Maximálna telesná hmotnosť min 120kg 

- Elektronická regulácia 
- Rozsah záťaže minimálne 15 stupňov 

 
Spôsob vykonania prieskumu:   prieskum prostredníctvom ponúk zverejnených na webe 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 24.11.2019 
 
 

Dodávateľ 
(obchodné meno) 

Cena v € 
bez DPH 

Cena v € s 
DPH 

Identifikácia webovej 
stránky na základe ktorej 

bola zistená cena 

Poz
ná

mky 
 



    

insportline 
 480,08 576,10 www.insportline.sk  

fitshop 
 622,99 777,99 www.fitshop.sk  

 
 
Vybraný dodávateľ: Alza 
 
Zdôvodnenie výberu (ak nebola kritériom výberu najnižšia cena): splnené parametre 
a nižšia cena 
 
Spôsob vzniku záväzku: Na základe elektronickej objednávky 
 

V.   Lavica posilňovacia 
 
Predmet obstarávania (špecifikácia predmetu obstarávania vrátane technických a iných 
parametrov, počtu kusov):  Lavica posilňovacia 
Parametre –   Nosnosť min 100kg 

- Funkcie – možnosť cvičenia nôh /stehná a lýtka/- predkopávanie a 
zakopávanie 

 
Spôsob vykonania prieskumu:   prieskum prostredníctvom ponúk zverejnených na webe 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 24.11.2019 
 
 

Dodávateľ 
(obchodné meno) 

Cena v € 
bez DPH 

Cena v € s 
DPH 

Identifikácia webovej 
stránky na základe ktorej 

bola zistená cena 

Poz
ná

mky 
 

Alza 
 209,92 251,90 www.alza.sk  

eFitness 
 268,00 335,00 www. efitness.sk  

 
 
Vybraný dodávateľ: insportline 
 
Zdôvodnenie výberu (ak nebola kritériom výberu najnižšia cena): splnené parametre 
a nižšia cena 
 
Spôsob vzniku záväzku: Na základe elektronickej objednávky 
 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s vykonaným prieskumom trhu, spĺňam zákonné podmienky 
nestrannosti a dôvernosti. 
 
Zamestnanec zodpovedný za vykonaný prieskum:  Ing. Peter Tričák, 0917 745 172 



    

meno, priezvisko, kontaktné údaje  
 
Dátum: 24.11.2019 
 
Podpis: 
 

 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Ing. Peter Tričák 
 
Dátum: 24.11.2019 
 
Podpis: 
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