príloha č.1
Podrobný opis predmetu zákazky s minimálnymi technickými požiadavkami kladenými na predmet zákazky
PROJEKT: „Podpora športu v obci Domaniža – nákup športovej výbavy pre deti a mládež“
Typ výdavku

dresy detské

MJ Počet

ks

18

podrobný opis predmetu zákazky

Detský futbalový dres krátky rukáv s
futbalovými trenírkami a štucňami,
materiál: 100% polyester

Uchádzač uvedie
názov/značku navrhovaného
výdavku ak je to možné

Uchádzač uvedie
názov/značku
navrhovaného výdavku

futbalové lopty
zápasové

ks

5

futbalové lopty
tréningové

ks

10

koordinačný rebrík
double profi

ks

1

Materiál: 83% polyuretán/17% polyester.
Veľkost 5. Tepelne lepená hladká plocha
Uchádzač uvedie
navrhnutá pre zvýšenie presnosti a
názov/značku
zníženie absorpcie vody. Lopta musí byť
navrhovaného výdavku
oficiálne licencovaná spoločnosťou
FIFA. Inovatívny dizajn povrchových
dosiek, dizajn s pixelovanou grafikou
Veľkost 5. Materiał: 100% polyester.
Uchádzač uvedie
Lopta musí byť oficiálne licencovaná
názov/značku
spoločnosťou FIFA.
navrhovaného výdavku
Štvormetrový pevne spojený
koordinačný rebrík zložený z dvoch
sekcíí.

2

Figurína vysoká 180cm na zapichnutie,
vhodná pre herný tréning. Materiál oceľ, výplň plast

figurína pro 180 cm ks

slalomová tyč
teleskopická

ks

6

agility prekážka

ks

10

padák speed

ks

2

Na tyči sú štyri západky pomocou
ktorých nastavíte výšku slalomovej tyče.
Priemer nastaviteľnej časti je 32mm.
Najnižšia veľkosť je 120cm a maximálna
výška je 170cm. Zapichovacia časť je
umiestnená na silnej pružine
Plastová prekážka pre tréning
koordinácie, 15-30 cm. Materiál
zabraňujúci zraneniu. Výrazná neónová
farba. Jednoduchým pootočením
nožičiek zmeníte výšku prekážky.
Veľkosť 1x1m. Balenie musí obsahovať
opasok, nastaviteľný popruh a samoný
padák. Brzdiaci padák s jednoduchým
použitím, ľahko prenosný v kvalitnom
prevedení.

nohejbalová sieť

prihrávková brána

ks

ks

1

5

prihrávkový
trenažér

ks

1

nafukovacia
figurína Senior

ks

2

futbalové siete

ks

2

dátum:
podpis:
pečiatka:

Nohejbalová sieť so stojanom
(rozoberateľná). Rozmer siete: 5m x 1m,
vhodná pre tvrdý povrch (umelá tráva,
telocvičňa, športová hala).
Prihrávková bránka v tvare oblúka s
hrotmi na zapichnutie. Hrot je z
pozinkovanej ocele.

Obojstranný prihrávkový trenažér.
Rozmer: 112*102*70cm.Rampa slúži na
odraz polovysokej, alebo vysokej lopty a
zadná odrazová stena na nácvik práce s
loptou, prvý dotyk, alebo reakčnej
rýchlosti.Balenie: 2x sieť, 28x vypínacia
guma, 4x skoba, 2x montážny kľúč
Materiál: Oceľ / Polyetylen
Váha: 5,2 kg (komplet)
Farba: biela / čierna
Výška figuríny 200cm, figurína pre
brankársky tréning, ktorá eliminuje
možnosť zranenia. V spodnej časti
figuríny je napustená voda a vrchná časť
je napustená vzduchom. Na bokoch
figuríny praktické držiaky.
Futbalová sieť oko 10x10, hr.5mm,
rozmer 7,5x2,5x0,8x1,5m.cSieť je po
celom obvode zosilnená. Je odolná voči
UV žiareniu. Farba siete je biela.
Lámané zaťaženie
siete je 157 kg., alebo ekvivalent.

