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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

z vyhodnotenia zákazky na dodanie tovaru k projektu s názvom Drevo v obnove a oživovaní pamiatok 

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 
„Ručné náradie 2“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Libela s.r.o. 

Poštová adresa Andreja Kmeťa 12 

Mesto Banská Štiavnica 

PSČ 969 01 

IČO 46470778 

Kontaktná osoba  Mgr. Michal Hrčka, konateľ 0907 344 743 

Mgr. Silvia Šujanová – osoba zodpovedná za VO 

0903 941 429 

2. Názov zákazky a kód CPV 
 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 

31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje 
42651000-4 Pneumatické ručné nástroje 

 42652000-1 Ručné elektromechanické nástroje  
 44511000-5 Ručné nástroje  
 42650000-7 Pneumatické alebo motorové ručné nástroje  
 44512000-2 Rôzne ručné nástroje  
 44511500-0 Ručné píly 

43132300-0 Vŕtačky 
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3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 

Zákazka s názvom: „Ručné náradie“ ako zákazka na dodanie tovaru pozostáva  z jednotlivých položiek, ako boli uvedené v návrhu na plnenie 

kritérií, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP. Dodávane budú nasledujúce tovary:  

 

 

NO názov typ označenie výrobca Popis 

1 DLABAČKA EL. REŤAZOVÁ KC100 KC100 MAKITA Reťazové zariadenie na dlabanie pre presné a rýchle vytvorenie čapových 
spojov. Nastavovanie bočného dorazu s automaticky sa strediacom 
rozpernom kuželi. Je možné použiť reťaze šírky 30, 40 a 50 mm. S 
obmedzovačom nábehového prúdu. Príkon 2000 W, Hĺbka dlabania 100 mm, 
Rýchlosť pohybu reťaze 4500 min-1. Zahrnuté príslušenstvo: : reťaz šírky 
30mm 2x, 40 mm 2x a 50 mm 2x vrátane líšt pre každú retaz. + Reťazové 
koleso 6x, Bočný doraz 1x. Záruka 3 roky. 

2 HOBLÍK NA TRÁMY KP312S MAKITA Profesionálny hoblík na opracovávanie dreva. Plynulé nastavenie hĺbky. 
Zväčšený otvor na vyhadzovanie triesok zabraňujúci upchávaniu. Príkon: 
2.200 W, Voľnobežné otáčky: 12.000 min-1, Šírka hobľovania minimálne: 312 
mm, Hrúbka triesky do 150 mm: 3,5 mm, Hrúbka triesky 150 - 240 mm: 2 
mm, Hrúbka triesky 240 - 304 mm: 1,5 mm, HSS nôž 10x, Odsávací adaptér 
3x, Inbusový kľúč. 

3 FÉN TEPLOVZDUŠNÝ  1800W HG551VK MAKITA Teplovzdušná pištoľ Makita s reguláciou prietoku teploty od 50 - 600 °C a 
dvojstupňovým prietokom vzduchu 250/500 l/min. Výkon minimálne: 1800 
W, Prietok vzduchu: 250-500 l/min, Teplota (s reguláciou): 50-600 °C, 
Zahrnuté príslušenstvo: prepravný kufor, dýza na sklo, reflexná dýza, 
redukčná dýza, dýza zo širokou drážkou 
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4 BRÚSKA PÁSOVÁ 9404J 9404J MAKITA Profesionálna pásová brúska, automatické centrovanie brúsneho pásu, 
konštrukcia brúsky umožňujúca brúsenie až po okraj, výkonné odsávanie do 
vrecka na prach, možnosť pripojiť externé osávanie, Parametre: Príkon 
minimálne 1.010 W, Rýchlosť Pásu: 210 - 440 m/min, Dĺžka Pásu: 610 mm, 
Šírka Pásu: 100 mm Zahrnuté príslušenstvo: Brúsna pätka, MAKPAC 
Transportkoffer (Typ 3) , MAKPAC Koffereinsatz , Vak na prach  Grafitová 
doska (2x) , Korková doska (2x) brúsny pás (100ks) 

5 BRÚSKA EXCENTRICKA 750W + 
KUFOR 

BO6050J MAKITA Profesionálna brúska s vysokou účinnosťou pre najjemnejšie povrchy, Režim 
s voľným otáčaním pre excentrické výkyvy na jemné brúsenie, 
Celorozsahová regulačná elektronika, Brzda pre jemné zastavenie nástroja, 
Regulácia otáčok. Variabilné ovládanie rýchlosti a mäkký štartPríkon 750 W, 
Otáčky - voľnobežné 1.600 - 6.800 min-1, Otáčky pri záťaži 140 - 600 min-1, 
Excentrické výkyvy 5,5 mm, Priemer základnej dosky 150 mm. Náhradné 
unášače 100 ks. 

6 FREZA HORNA 2300W + KUFOR RP2300FCXJ MAKITA Konštantná elektronika a plynulý rozbeh, Ergonomické rukoväte, Jemné 
nastavenie hĺbky (po 1 mm), Elektronická kontrola otáčok, Možnosť 
pripojenia externého odsávania, LED osvetlenie pracovnej plochy, 
Bezpečnostný vypínač,  
Jednoduchá výmena nástrojov, Možnosť pripojenia k vodiacej lište. 
Voľnobežné Otáčky: 9.000 - 22.000 min-1, Voľnobežné Otáčky: 9.000 - 
22.000 /min, Príkon: 2.300 W, Dĺžka Kmitu: 0 - 70 mm, Upínanie / Veľkosť 
Vrtáka: 12 mm. Zahrnuté príslušenstvo: vodiaca lište - adaptér 194579-2, 
MAKPAC Transportkoffer, MAKPAC Koffereinsatz, Odsávací adaptér, Skrutka 
M6x135, Klieština 6 mm, Klieština 8 mm, Klieština 12 mm, Kľúč, Pílový pás 6 
mm, Paralelný doraz, sada fréz minimálne 30ks. 
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7 FRÉZA HORNÁ OF 2200 EB-PLUS  
230V FESTOOL 

574349 FESTOOL Konštantná elektronika a plynulý rozbeh, Ergonomické rukoväte, Jemné 
nastavenie hĺbky (po 1 mm), Elektronická kontrola otáčok, Možnosť 
pripojenia externého odsávania, LED osvetlenie pracovnej plochy, 
Bezpečnostný vypínač,  
Jednoduchá výmena nástrojov, Možnosť pripojenia k vodiacej lište. 
Voľnobežné Otáčky: 9.000 - 22.000 min-1, Voľnobežné Otáčky: 9.000 - 
22.000 /min, Príkon: 2.300 W, Dĺžka Kmitu: 0 - 70 mm, Upínanie / Veľkosť 
Vrtáka: 12 mm, sada fréz minimálne 30ks. Zahrnuté príslušenstvo: vodiaca 
lišta - adaptér : MAKPAC Transportkoffer (Typ 4) , MAKPAC Koffereinsatz , 
Odsávací adaptér, Skrutka M6x135 , Klieština 6 mm, Klieština 8 mm, 
Klieština 12 mm, Kľúč, Pílový pás 6 mm, Pararalelný doraz 

8 OSCILAČNÁ BRÚSKA OS 400 EQ 
FESTOOL 

OS 400 E-Plus FESTOOL Výkonný 400W motor s elektronickou reguláciou otáčok, Ergonomický štíhly 
kryt s pogumovanou rukoväťou. Hloubkový doraz - veľká presnosť, 
jednoduché nastavenie bez použitia nástroja, presné rezanie podľa rysky. 
Krátká doba prípravy: VECTURO kábel plug-it. Univerzálne bimetalové 
pílové plátky, špeciálne pilové plátky na plasty vyztužené skelnými vlákny a 
neželezné kovy, špachtle na zvyšky lepidla a silikóny. Použitie pre zárezy, 
výrezy a rezyl aj na ťažko prístupných miestach. Pre špeciálne práce : 
zasklievanie okien, odstraňovanie silikónu, lepidla a špárovacej hmoty alebo 
sklárskeho gitu. Na skracovanie soklových líšt, trámov a profilov, 
zkracovanie dverných zárubní a trubiek.  

9 VYSÁVAČ CTM 36 E AC FESTOOL CTM 36 E AC FESTOOL Hmotnosť max. 15.2 kg 
Príkon 350 W – 1200 W 
Výkonové zaťaženie prístrojovej zásuvky max. 2400 W 
Prietok max. 3900 l/min 
Podtlak max. 24000 Pa 
Sieťová šnúra s gumenou izoláciou min. 7.5 m  
Max. objem nádoby/filtračného vrecka 36/34 L 
Kategória prachu M 
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10 PÍLA TESÁRSKA REŤAZOVÁ IS 330 EB FESTOOL Hĺbka rezu 330 - 400 mm pre rezanie dreva a izolačných materiálov. Šikmé 
rezy pod uhlom 60 °. Výmena a napínanie reťaze sa vykonáva bez použitia 
nástroja. Plynulý rez bez zasekávania. Možnosť pripojenia vodiace lišty pre 
rovné rezy bez vytrhávania. Natáčací odsávací nástavec na pripojenie 
vysávača. Súčasťou dodávky: 2 Reťaz 3/8“ 400 P pre ZSX Ec / 400 Q 006974, 
1 Paralelný doraz 204591, 1 Kombinovaný kľúč 6 mm , 1 Napájací kábel.  
Materiály napr .: masívne drevo, drevotriesky, izolačný materiál. Napr: 
"Maffel Tesárská reťazová píla ZSX Ec / 400 Q". Menovitý príkon 3000 W, 
Univerzálny motor 230 V / 50 Hz, Otáčky na prázdno 3000 - 3600 ot./min, 
Hĺbka rezu 400mm, Rozsah pokosu - 60° - + 60, Hĺbka rezu pri 45° 282 mm, 
Hĺbka rezu pri 60° 199 mm, Hmotnosť do 15 kg. 

11 PÍLA PRIAMOČIARA PSB 420 
EBQ-Plus FESTOOL 

PSB 420 FESTOOL Trojnásobné vedenie pílového listu a zdvíhacia tyč, ktorá je odolná voči 
skrúteniu. Jednoduchá manipulácia vďaka rukoväti Softgrip a 
ergonomickému tvaru. Obojstranný vypínač, dosiahnuteľný v každej pozícii. 
Dobre viditeľný nárys vďaka stroboskopickému svetlu a silnému odsávaniu.  
Príkon 550 W 
Počet zdvihov 1000 - 3800 min/1 
Stupňovitá regulácia kyvného zdvihu 4 
Hĺbka rezu do dreva 100 - 120 mm 
Hĺbka rezu do neželezných kovov 20 mm 
Hĺbka rezu do ocele (mäkkej) 10 mm 
Hmotnosť do 2 kg 
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12 KONZOLA VŔTACIA TESÁRSKA 
GD 320 FESTOOL 

768768 FESTOOL Použitie v stavbách z dreva, na presné otvory so špirálovým vrtákom. 
Použitie špirálových vrtákov do max. 320 mm. Maximálna hĺbka vŕtania 240 
mm. Dobré vedenie a bezpečná manipulácia dosiahnuté prídavnou 
rukoväťou na vodiacich sánkach, s možnosťou použitia v troch pozíciách. 
Presné vedenie vrtáka pomocou vodiaceho taniera z ocele, vymeniteľného 
pre rôzne priemery vrtákov. Presné nastavenie hĺbky vŕtania vďaka dvom 
nastaviteľným hĺbkovým dorazom. Upínanie všetkých vŕtačiek s upínacím 
krkom priemeru 57 mm a 43 mm pomocou sériovo montovaného redukčného 
krúžku. Ľahký chod pomocou presných vodiacich tyčí a bronzových klzných 
ložísk vo vodiacich sánkach. Státie zabezpečené pravouhlou zákl. doskou s 
presne vyfrézovanou dosadacou plochou. 

13 VŔTAČKA DR 20 E FF-Plus 
FESTOOL 

767991 FESTOOL Ideálne na vŕtanie až 20 mm do ocele, resp. 65 mm do dreva a vytvára 
krútiaci moment až 98 Nm na skrutky až do 12 x 300 mm. Rozhranie FastFix: 
systém QUADRILL DR 20 na rýchlu výmenu nástavcov Veľký krútiaci moment 
vďaka viacnásobne zredukovanej prevodovke. Optimálne na vŕtanie a 
skrutkovanie vďaka beznástrojovo vymeniteľnému skľučovadlu a upínaniu 
skrutkovacích hrotov vo vretene. Extrémne odolná a s dlhou životnosťou 
vďaka veľkému upínaciemu krku so zosilneným hriadeľom pohonu a 
uložením vretena s dobrým dimenzovaním. Presné skľučovadlo s ozubeným 
vencom, s rozhraním FastFix a poistkou upínania. Uťahovanie a povoľovanie 
skrutiek, pravo-/ľavobežný chod 

14 FRÉZA ČAPOVACIA DF 700 EQ-
Plus FESTOOL 

574320 FESTOOL príkon 720 W 
voľnobežné otáčky 21000 min-1 
hĺbkový doraz na nastavenie hĺbky frézovania 15 - 70 mm 
hĺbka frézovania max. 70 mm 
frézy na výrezy DOMINO 8, 10, 12, 14 mm 
Prestavenie výšky frézovania 10 - 50 mm 
Frézovanie so sklonom 0 - 90 ° 
Ø prípojky na odsávanie prachu 27 mm 
Hmotnosť do 6 kg 
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15 LASER ROTAČNÝ GRL 300 HV 
SET(PRÍJMAČ) 

601061501 BOSCH Laserová dióda 635 nm, < 1 mW  
Trieda lasera 3R  
Pracovný rozsah s prijímacom 300 m (priemer)  
Rozsah samonivelácie ± 5° (8 %)  
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54  
Rýchlosť rotácie 150, 300, 600 ot/min  
Statívový závit 5/8"  
Hmotnosť do 2 kg 
Dĺžka do 250 mm 
Šírka do 250 mm 
Výška do 200 mm 
Farba laserovej línie červená  

16 SKRUTKOVAČ GSR 12V-15 Li 
10,8V 2x2,0Ah + KUFOR 

601868122 BOSCH krátky konštrukčný tvar do 200 mm pre optimálnu manipuláciu 
predovšetkým pri prácach spojených s vŕtaním a skrutkovaním nad hlavou a 
na úzkych miestach. Profesionálny výkon: 2-stupňová prevodovka, silný 
krútiaci moment 15 Nm (mäkký spoj) pri vŕtaní (do 19 mm) a skrutkovaní 
(do 7 mm). Plnohodnotné 10 mm skľučovadlo Auto-Lock 
Elektronická ochrana článkov : chráni akumulátor pred preťažením 
prehriatím a nadmerným vybitím. Indikátor stavu nabitia batérie. 
Integrované osvetlenie LED na osvetlenie pracovnej oblasti aj na tmavých 
miestach. Brzda motora pre presnú prácu pri sériovom skrutkovaní. Bez 
pamäťového efektu: akumulátor možno kedykoľvek nabíjať bez ohľadu na 
stav jeho nabitia bez rizika poškodenia článkov. Súčasťou je kufor na 
prenášanie.  

17 BRÚSKA UHLOVÁ  GWS 17-125 
CI 

060179G002 BOSCH Menovitý príkon 1.700 W 
Volnobežné otáčky 11.500 min-1 
Výkon 1.010 W 
Závit brúsneho vretena M 14 
Ø kotúča 120 - 130 mm 
Gumený brúsny tanier, Ø 120 -130 mm 
Miskovitá kefa, Ø 75 mm 
Hmotnosť do 2,7 kg 
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18 KLADIVO KOMB. GBH 2-28  
KUFOR 

GBH 2-28 F BOSCH Menovitý príkon: 880 W 
Energia príklepu, max.: 3,2 J 
Frekvencia príklepu pri menovitých otáčkach: 0 – 4.000 min-1 
Menovité otáčky: 0 – 900 min-1 
Hmotnosť: do 3,5 kg 
Upínanie nástrojov: SDS-plus / valcová stopka 
Dĺžka: od 400 do 450 mm 
Výška: od 200 do 220 mm 
Ø vrtu do betónu s príklepovými vrtákmi: 4 – 28 mm 
Optimálny rozsah využitia do betónu s príklepovými vrtákmi: 8 – 16 mm 
Ø vrtu do betónu s vŕtacími korunkami: 68 mm 
Max. Ø vrtu do muriva s vŕtacími korunkami: 68 mm 
Max. Ø vrtu do ocele: 13 mm 
Max. Ø vrtu do dreva: 30 mm 

19 SADA BRÚSNYCH PÁSOV 10KS 4211661SET KLINGSPOR Brúsne pásy pre pásovú brúsku 

20 SADA BRÚSNYCH KOTÚČOV 50KS 6649SET KLINGSPOR Brusne kotúče 150MM 

21 SADA PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE 
5KS 

500144 FESTOOL Opracovávanie najrozličnejších materiálov: drevo, vrstvené drevo, lakované 
drevo, kompozitné materiály, sklolaminát, sadrokartón, neželezné kovy, 
plasty, bimetal 

22 PÍLKA LIST NA DREVO ROBUST 
LINE SET 10ks 

2607010540 BOSCH Typy: T 130 RIFF/T 118 AHM/T 141 HM/T 101 A/T 113 A/T 101 BF/T 101 
BIF/T 118 AF/T 227 D/T 123 XF 
Materiál: HCS/HSS/BIM/HM 
Tvar zubov: brúsený/brúsený, s podbrusom rozvedený /rozvedený, 
frézovaný/ zvlnený, frézovaný 
Celková dĺžka [mm]: 83.0/92.0/100.0 
Rozstup zubov [mm]: od 1,1 do 4,3 
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23 SADA BITOV S FAREB. 
OZNAČENÍM 32dielna 

2607017319 BOSCH Krížové bity: PH1, 2x PH2, PH3 
Krížové bity: PZ1, 2x PZ2, PZ3 
Ploché bity: S3, S4, S5, S6 
Šesťhranné bity: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 
Bity Torx: T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40 
Bity Torx s otvorom: TH10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 
1x rýchlovýmenný univerzálny držiak s poistkou 

24 SADA VRTÁKOV HSS-R 19 DIEL.1-
10mm 

F00Y241064 HAWERA materiál HSS rozmery: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

25 SADA BRÚSNYCH A REZNÝCH 
KOTÚČOV DO UHL BRÚSKY 

651400SET XX Sada kotúčov brúsnych a rezných 125mm, 2x25 ks. 

26 SADA 15-DIELNA  
SEKÁČE/VRTÁKY SDS PLUS 

D-21200 MAKITA Sada vrtákov a sekáčov SDSplus 17 dielov. 
Vrtáky: 5 x 110 mm, 5,5 × 110 mm, 6 × 110 mm, 6 × 160 mm, 7 x 160 mm, 8 
x 110 mm, 8 × 160 mm, 8 × 210 mm, 10 × 110 mm, 10 x 160 mm, 10 × 210 
mm, 14 × 260 mm, 
Sekáče: 
Sekáč špicatý 140 mm, 250 mm 
Sekáč plochý 20 x 140 mm, 20 × 250 mm, 40 x 250 mm 

27 Klincovačka na lišty 2P-J50 PREBENA Hmotnosť: do 1,5 kg  
Pracovný tlak: 5 - 7 barov  
Spotreba vzduchu: cca 0,75 l / úder 
Profesionálna univerzálna  kovová klincovačka pre klince typ J od 16 do 50 
mm. 
Kontaktná poistka, bez spätného rázu, zásobník s bočným plnením, tlmič 
hluku. 
Oblasti použitia: Na okenné a dverové lišty, obrazové rámy, podstavce, 
ozdobné lišty, tatranský profil,pre upevňovanie profilových dosiek, líšt a 
ešte omnoho viac. 
Spojovací materiál: klince typ  J od 16 - 50 mm,  rozmer drôtu : 1,0 x 1,25 
mm 

28 Klince do klincovačky J PREBENA J25,35,40,50 klince typ  J od 16 - 50 mm,  rozmer drôtu : 1,0 x 1,25 mm 
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29 Klincovačka na  šindle PREBENA 4C-CNZ45 Hmotnosť: do 2,5 kg  
Pracovný tlak: cca 5 - 8 bar  
Spotreba vzduchu: cca 1,7 l / úder 
Profesionálna univerzálna  kovová klincovačka pre klince typ CNZ od 19 do 
45 mm. 
Rýchly nabíjací systém a jednotlivé kontaktné spúšťanie, optimálne využitie 
energie a dlhá životnost, kontaktná poistka, zásobník s bočným plnením, 
tlmič hluku, bez spätného rázu. 
Oblasti použitia: 
Na pokrývanie striech, upevňovanie izolačných, strešných, asfaltových 
pásov, bitumenových šindlí atď. Spojovací materiál: klince typ  CNZ od 19 - 
45 mm,  rozmer drôtu 3,1 mm, priemer hlavy klinca: 10,0 mm 

30 Klince do klincovačky CNZ PREBENA CNZ25, 32 klince typ  CNZ od 19 - 45 mm,  rozmer drôtu 3,1 mm, priemer hlavy klinca: 
10,0 mm 

31 Kompresor PREBENA ORKAN 650 Napätie 400 V 
Motor 400 kW 
Objem nádoby 250 - 270 l  
Kapacita odsávania min. 600 l / min  
Kapacita plnenia  min. 400 l / min 
Maximálny tlak (bar): 10 
Frekvencia (Hz): 50 
Valce: 2 
Rýchlosť (ot / min): 1200 
Elektrická ochrana (A): 8.5 
Emisie hluku dB (A): 80 
Stacionárny, olejom mazaný, ochrana motoru, bezpečnostný ventil TÜV, 
vzduchové pripojenie pomocou kohúty, tlakový reduktor vrátane 
manometra a rýchleho spojenia a sania, guľový ventil pre ľahké odvodnenie 
kondenzátu, gumové nožičky tlmiace vibrácie, poistka CE, ochranný pás z 
kovu, zástrčka 400V s fázovým meničom 
Dĺžka pripojovacieho kábla 1,5 - 2 m 
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32 Hadica PREBENA Z200.25 Hadicová súprava 6 x 3 mm 
Pracovná dĺžka: 10 m 
Maximálny prevádzkový tlak: 13 barov 
So spojkou a priechodkou 

33 Bubon s hadicou 30m s 
navíjaním 

PREBENA Z180.00 Konektorová , 30 m polyuretánová hadica 8 x 12 mm s otočnou spojkou,  
zásuvkou a hadicovým vedením.  
Veľmi dobré vlastnosti prietoku, nezávislá od teploty, zasúvateľná kľuka pre 
bezpečné navíjanie a odvíjanie, prípojná hadica 1 m, max. Pracovný tlak 13 
bar.  
Robustný kovový rám otočný o 360 °.   

34 Rozvody a rozdelovače PREBENA   Sada rozvodov a rozdelovačov pre vzduchové rozvody. Roztrojka 2x, 
Rozdvojka 2x, koncovka 10x, Hadica 5x, Vyväzovač 4-7 kg 3x. 

35 Mobilný vozík s náradím HOLZMANN WW790W Lock systém poskytuje spolahlivé zabezpečenie 
Odolné a robustné zo zosilnenou konštrukciou stien 
Práškové lakovanie poskytuje zvýšenú odolnosť proti korozií 
Rozmery zásuviek:  
1-5 zásuvka ( 550 x 400 x 60 / 575 x 75 mm) nosnost 25 kg 
6 zásuvka ( 550 x 400 x 120 / 575 x 135 mm) nosnost 35 kg 
7 zásuka ( 550 x 400 x 140 / 575 x 155 mm) nosnost 40 kg 
Súčasťou dodávky je náradie z kvalitného chrom-vanadiového materialu 

36 Svorky HOLZMANN 500 Masívna stolárska svorka s profilovanými liatimi ramenami s plastovými 
koncovkami a soft-grip rukoväťou. Mäkké plastové koncovky čeľustí 
zabraňujú poškodeniu povrchu. 

37 Knechty HOLZMANN 2000 Slúžia na zalisovanie lepeného spoja rôznych výrobkov.  
Knecht pozostáva z oceľového profilu tvaru I, v ktorom sú vyvŕtané otvory.  
Do otvorov sa ukotvuje pevná pätka, ktorou sa nastavuje pracovná dĺžka. 
Lisovací prítlak sa dosahuje skrutkovicou s kľukou, ktorá tlačí na posuvnú 
pätku. 

38 Zverák zámočníky YORK 100 HANDY 
STANDARD 

Zverák s šírkou čeľustí 100mm, vysoko kvalitná oceľ, veľká kovadlina, 
integrovaná otočná doska +/- 35° s polohovacími skrutkami, hmotnosť 7-9 
kg, dĺžka upnutia 70mm. 

39 Zverák stolársky HOLZMANN QMS140 Šířka čelistí 140mm 
Výška čelistí 45mm 
Ma. otevření 150mm 
Materiál litina 
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40 Píla tesárska HOLZMANN TS400Z stolárska stavebná píla 
robustná a ľahko nastaviteľná píla s prierezom až 120 mm 
pre optimálne pracovné podmienky sa môže na kryt kotúča a pílu pripojiť 
odsávanie 
pre ľahšiu manipuláciu sa podstavec píly dodáva s koliečkami a tým je 
zaistená jednoduchá mobilita stroja 
jednoduché a ľahké použitie píly pre rôzné druhy rezov - spádové a rohové 
krokvy, kapovanie alebo rezy zámkov bez problémov 
jednoduché použitie s otočným pílovým agregátom o 90° 
naklápanie kotúča až 45 ° 
  
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: 
SK pílový kotúč 400 x 30 x 3 mm - 28 zubov 
kryt kotúča s odsáváním pilín 
ochranný klín 
posuvný stôl 
pojazdné kolieska 
stolík s podporným valcom 
pevná dopravná rukoväť 
  
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Priemer pilového kotúča 400 mm 
Rozmer strola 715 x 945 mm 
Výška rezu 120 mm 
Výkon motora S1 / S6 2,8 / 4,2 kW 
Napätie 400V 
Hmotnosť do 130kg 

41 Prídavný stol - dopravník k píle HOLZMANN TS400ZAL Rozměry min. 1500 x 620 x 300 mm 
Hmotnost 55 - 65 kg 
Rozměry stolu  min. 700 x 940 mm 
Výška stolu / s podstavcem min. 840 mm 
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42 Lamelovacia fréza Lamello LAMELLO X classic Výkon 780 W 
Vyhotovenie 230 V alebo 120 V 
Počet otáčok.10 000 min-1 
Fréza HW fréza 100x4x22 mm 
Zuby Z6 /3+3/ výmenný zub 
Max.hĺbka frézovania 20 mm 
Hmotnosť do 3,5 kg 
 
precízne vypracované vedenie a dorazové plochy pre perfektné lícovanie 
obrobkov 
multifunkčný uhlový doraz, mnohostrané využitie, 19 rôznych možností 
využitia 
len jeden nástroj pre 13 rôznych spojovacích prvkov, Sklopný doraz 0-90 ° 
so stupnicou, zaskakuje v polohách 22,5 °, 45 °, 67.5 °, 90° 
Otočné nastavovane hĺbky na 6 štandartných hĺbok 

43 Motorová píla STIHL MS461 Hmotnosť do 7 kg 
Výkon 4,4/6,0 kW/k 
Hladina Vibrácií Ľavá/Pravá Rukoväť do 4,0/3,8 m/s2 
Dĺžka Reznej Časti Lišty  30 - 40 cm 
Zdvihový Objem 70 - 80 cm3 

44 Motorová píla STIHL MS661 Zdvihový objem 80 - 100 cm3 
Výkon 5,4 / 7,3 kW/k 
Hmotnosť do 8 kg 
Pomer hmotnosti na jednotku výkonu 1,4 kg/kW 
Hladina akustického tlaku do 110 dB 
Hladina akustického výkonu do 120 dB 
Pílová reťaz Oilomatic, typ Rapid Super Comfort 
Pílová reťaz Oilomatic, delenie 3/8 
Dĺžka reznej časti lišty 45 -55 cm 
Rezná dĺžka 45 - 50 cm 
Obsahuje: antivibračný systém, zariadenie na bočné napínanie reťaze, 
uzatváranie palivovej nádržky bez použitia náradia, dekompresný ventil, 
dlhodobý systém filtrácie vzduchu, kompenzátor, HD2 filter, nastaviteľné 
olejové čerpadlo.  
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45 Elektrcká motorová píla STIHL STIHL MSE 
250 C-Q 

Menovité napätie 230 V 
Príkon min. 2,5 kW 
Hmotnosť do 7 kg 
Hladina akustického tlaku min. LpA (dB(A)) 90 
Hladina akustického výkonu min. LwA (dB(A)) 100 
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť do 3,1/4,1 
Dĺžka kábla 3 - 5 m 
Pílová reťaz Oilomatic – delenie / typ 3/8” / RSC 
Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty 35- 45 cm 

46 Vodiaca lišta - STIHL Carving s 
reťazou 

STIHL   Zvlášť kvalitná vodiaca lišta s veľmi malým polomerom hrotu lišty a 
navareným stelitom. V spojení s reťazou 1/4“ RM 

47 Vodiaca lišta - STIHL Rollomatic 
ES 90cm s reťazou 

STIHL   Vodiaca lišta pre reťazové píly Stihl Rollomatic ES / 3/8″ 90 cm, vodiaca 
lišta Rollomatic ES (Ematic Super) pre reťazové píly od nemeckej firmy 
Stihl, vodiaca lišta je zložená z masívneho tela a kompletne vymeniteľného 
hrotu vyrobená z tvrdenej pružinovej chróm-molybdénovej ocele pružná a 
odolná voči ohnutiu bez problémov zvládne aj najnáročnejšie použitie, 
vodiace koliesko so zapúzdreným valčekovým ložiskom ideálna na 
všestranné použitie pri ťažbe a rezaní silných kmeňov na motorových pílach 
s vysokým výkonom 
Technické parametre Dĺžka lišty: 80-95 cm 
Šírka vodiacej drážky min. 1.5 mm 
Delenie reťaze: 3/8" 
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48 Okružná píla HOLZMANN TAS 165PRO  s odsávaním prachu - obsahuje prachový vak, vhodné pre rôzne materiály 
 súčasťou je hliníkový kufrík 
 Technické údaje: 
Výkon 1400W 
Napätie 230V / 50Hz 
Otáčky 2000 - 5300 ot / min 
Sklopný uhol 0 - 48 ° 
Pílový kotúč 165 mm x 20 mm x 48T 
Šírka rezu 2,5 mm 
Hĺbka rezu 
- pod uhlom 90 °:  54 mm 
- pod uhlom 45 ° s lištou: 38 mm 
- pod uhlom 45 ° bez lišty: 42 mm  

49 Pokosová / stolová píla HOLZMANN TK305 Kombinovaná stolová a skracovacia píla s otočným stolom +/- 45 °  
Agregát píly je tiež náklopný 0-45 ° pevný robustný stôl z hliníkovej zliatiny 
s rozšírením. Píla obsahuje pílový kotúč, bezpečnostný spínač, ktorý 
zamedzuje nechcenému zapnutiu, laserový ukazovateľ línie rezu. Stroj má 
rozbehovú automatiku a motorovú brzdu, k píle je možné pripojiť odsávanie  
Technické údaje píly:  
Prerez pri 90 °: 85 mm  
Prerez pri 45 °:  50 mm  
Pilový kotúč:305 × 30 × 3 mm  
Výkon min. 1,8 kW  
Otáčky min. 4000 ot./ min  
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50 Elektrický rozdeľovač (rozvodná 
skriňa) 

HOLZMANN SSV32A Mobilná rozvodná skriňa  s ističmi. 
Parametre: 
32A / 400V / 50Hz 
Ui≤690V / Icc≤6KA 
IP44 
Hmotnosť do 8 kg 

51 Elektrický rozdeľovač HOLZMANN SSV16A Mobilná rozvodná skriňa s ističmi. 
Parametre: 
16A / 400V / 50Hz 
Ui≤690V / Icc≤6KA 
IP44 
Hmotnosť: do 9 kg 
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52 Ručná pásová píla na drevo 

Mikeska RPP 290 

Výška rezu: 300 mm 
Priemer vodiacich kolies: 204 mm 
Dĺžka pílového pásu: 1710 mm 
Šírka pílového pásu: 6-20 mm 
Vodiaca doska min. 400 mm x 300 mm 
Motor: asynchronný 
Pásová pila je celohliníková, operné ložiska pásu zo slinutého karbid 
Trieda ochrany: IP54 1-fáza 
Otáčky: 1410 ot/min (RPM) 
Menovité napätie, frekvencia: 230V / 50Hz 
Príkon min. 750 W 
Rezná rýchlosť 800 - 900 m/min 
Hmotnosť: do 20 kg 
Jeden pílový pás v cene. 
 
Bezuhlíkový, bezúdržbový elektromotor,  
Bez hlučnej prevodovky 
Rez je vedený smerom dole, vidieť rysku 
Stabilná doska pre presný rez 
Celohliníková konštrukcia píly 
Ľahké a jednoduché ovládanie 
Vysoký výkon 
Spoľahlivosť 



18 

53 RH300 Mikeska ručný tesársky 
hoblík 

Mikeska RH 300 

Celohliníková konštrukcia 
Šírka hobľovania: 250 - 350 mm 
Menovité napätie, frekvencia: 230 V, 50 Hz 
Výkon min. 2000 W 
Nastaviteľná hĺbka hobľovania: 0 až 3 mm 
Otáčky motoru bez zaťaženia: 15 000 ot/min 
Celková dĺžka hoblíku 500 - 600 mm 
Priemer válca 55- 65 mm 
Dvojnožový hobľovací valec 
Spustenie motoru s plynulým rozbehom 
Hmotnosť do 15 kg 
Sada nožov v cene, nože sa dajú brúsiť. 
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54 Oscilačné náradie - 350 W 

FEIN 
MultiMaster 
Top FEIN 

Samonosný motor s izoláciou proti vibráciám na vynikajúce zníženie vibrácií 
a hluku. Výkonný min. 350-wattový motor. Najvyššia kvalita a stabilita 
vďaka kovovej hlave prevodovky a priebežnému použitiu guľových/ihlových 
ložísk. 
Elektronické nastavenie otáčok s tachogenerátorom pre konštantné otáčky 
aj pri zaťažení. 
Integrované rozhranie pre pripevnenie prídavného systémového 
príslušenstva. 
8-hviezdičkové upnutie nástroja s vynikajúcim prenosom krútiaceho 
momentu. 
 
Príkon min. 300 W 
Frekvencia oscilácie / kmitania: 10 000-19 500 1/min 
Hmotnosť do 1,7 kg 
Prípojný kábel so zástrčkou 4-5 m 
Brúsna doska na brúsenie nad rohom min. 70 mm 
Výstupný upínací štvorhan: QuickIN 
Amplitúda: 3,4 stupeň 
 
1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q 
1 brúsna doska 
po 3 brúsnych listoch (zrno 60, 80, 120, 180) 
1 brúsna doska dierovaná 
po 3 perforovaných brúsnych listoch (zrno 60, 80, 120, 180) 
1 brúsny tanier Ø 115 mm, perforovaný 
po 2 brúsnych listov (zrno 60, 80, 180) 
1 Odsávacie zariadenie 
1 pevná špachtľa 
1 pílový list 35 mm 
1 univerzálny pílový list E-CUT 44 mm 
1 pílový list 65 mm 
1 segmentový pílový kotúč z rýchloreznej ocele 
1 Segmentový pílový kotúč s nánosom tvrdokovu 
1 rašpľa s nánosom tvrdokovu (trojuholníková) dierovaná 
1 plastový kufrík na náradie 

55 Teleskopiská koza KB350 HOLZMANN Zaťaženie max. 350kg 
Hmotnosť do 6 kg 
Rozmer balenia min. 650 x 500 x 800 mm 
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56 Regál KSR94 HOLZMANN regál obsahuje min. 40 boxov 
min. 10 veľkých boxov  240x150x125 mm 
min. 30 malých boxov 165x105x75 mm 
Stojan vyrobený z plechu s práškovým náterom 
Univerzálne použitie 
Výborný spôsob ako organizovať - upratovať pracovisko, dielňu, garáž 
Boxy individuálne namontovateľné a vyberateľné 
Rozmery: výška 100-120cm, šírka 85-95cm, hĺbka: 25-30cm 

57 Dielenský regál KSR94D HOLZMANN regál obsahuje min. 90 boxov 
min. 30 veľkých boxov  cca 240x150x125 mm 
min. 60 malých boxov cca 165x105x75 mm 
Stojan vyrobený z plechu s práškovým náterom 
Univerzálne použitie 
Boxy individuálna namontovateľné a vyberateľné 
Vrátane koliesok pre jednoduchý transport 

58 Paletový vozík HUB25T HOLZMANN robustné plne hydraulické zariadenie pre zdvíhanie a spúšťanie 
jednoducho idúca hydraulická pumpa 
rám a vidlica  - stabilná,  proti skrúteniu, odolná pevná konštrukcia 
tri funkcie ovládateľné jednoduchou pákou (zdvíhanie, spúšťanie, neutrál) 
jednoduchý pojazd aj pri veľkom zaťažení vďaka mimoriadne tichým 
riadeným kolieskam 
dobre sa hodí ako mobilná základňa pre rôzne stroje 
Technické údaje: 
min. výška vidlice 85 mm 
max. výška vidlice 200 mm 
nosnosť min. 2400 kg 
rozmery vidlice cca 540x1150mm 
hmotnosť 50-70 kg 
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59 Pokosová píla so stojanom KAP305JL+USK2780 HOLZMANN Výška rezu až 115 mm 
Teleskopický doraz, hĺbkový doraz, tichý chod stroja, pohon mechaniky 
špeciálnym šetriacom klinovým remeňom, náklopný agregát píly (-45 ° / +0 
°) a otočný (-45 ° / +45 °), línia rezu značená laserom, pravítko sériovo v 
dodávke, dvojité vedenie píly, masívny podstavec z liateho hliníka, držiak 
pílového kotúča zabudovaný v podstavci. 
 
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA PÍLY NA DREVO: 
Tvrdokovový pílový kotúč 
laser 
rozšírenie stola 
 
TECHNICKÉ DATA PÍLY: 
Prerez pri 90 °:  530 × 115 mm 
Prerez pri 45 °:  330 × 85 mm 
Prerez pri pokosu 45 ° x90 ° 240 × 115 mm 
Prerez pri pokosu 45 ° x45 ° 240 × 85 mm 
Priemer kotúča   300 - 310 mm 
Výkon min. 1 700 W 
Otáčky min. 4600 U / min 
Hmotnosť do 35 kg 
 
POPIS UNIVERZÁLNEHO STOJANU USK2760: 
Vhodný pre skracovacie píly, lupienkové píly, stolové vŕtačky a mnohé 
ďalšie stroje 
Upínací stôl v dodávke 
Zabudované min. tri zásuvky 230V a príručná schránka 
Obe strany nezávisle výškovo nastaviteľné 
Skladací, s malými nárokmi na priestor 
Min. štyri zásuvky v stojane 
Upínací stôl: dĺžka min 1200 mm, výsuv min. do 2500 mm 
 
Hmotnosť do 30 kg 
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60 Stojanová vŕtačka SB2516H HOLZMANN Liatinový podstavec pre dobrú stabilitu, hliníkový motor s krytím, stabilný 
stĺpik, radiálne prestavenie, stĺpik s brúseným povrchom, odmeriavanie 
výšky vŕtania, odklopný plexi kryt. 
 
Technické parametre vŕtačky  
Vyloženie [mm]: 215 
Max. vŕtacia kapacita [mm]: 25 
     Celková výška [mm]: 1635 
     Max. vzdialenosť medzi vretenom a základňou [mm]: 1220 
     Max. vzdialenosť medzi vretenom a stolom [mm]: 725 
     Max. hĺbka vŕtania [mm]: 80 
     Kužeľ vretena: MK3/MT3 
     Otáčky [U.min-1]: 100 ÷ 2 000 
     Počet rýchlostí: 16 
 
     Motor S1(100%)/S6Výkon [W]: 700/1100 
     Napájacie napätie [V]: 400 
     Základňa [mm]: 485 x 290 
     Veľkosť stola [mm]: 356x356 
     Hmotnosť [kg]: 81 
     Rozmery [mm]: 1635 x 356 x 780 
     Pravý / ľavý chod 
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61 Dlátová Reťazová dlabačka LS103/40Ecs Mafell Jedinečne ľahká, hmotnosť 9,0 kg. Dlhý priečny držiak s veľkou stupnicou 
nastavenia umožňuje prácu na dreve s veľkými rozmermi. Upínací systém LS 
103 Ec umožňuje rýchlu výmenu reťazí. Aj napínanie frézovacej reťaze pri 
namontovanom ochrannom kryte nie je problém. Dá sa rýchlo zaobstarať. V 
doplnkovom príslušenstve: vodiaci nástavec pre LS 103 Ec. Ideálne pre 
presné práce pri spájaní (špeciálne pre reťazové garnitúry 150 mm 
nevyhnutný). S LS 103 Ec, spolu s drážkovacím zariadením SG 230, SG 400 
alebo SG 500 môžete vytvoriť dlaby do 500 mm. Žiadny iný stroj na trhu 
toto neumožní. 
Menovitý príkon 2500 W 
Univerzálny motor 230 V / 50 Hz 
Otáčky na prázdno 4050 ot./min 
Hĺbka dlabu 100/ 150 mm 
Hmotnosť do 10 kg 

62 Príslušenstvo k dlátovej 
dlabačke 

  Mafell Vodiaci stojan k reťazovej dlabačke. 

63 Dlabacia reťaz   Mafell   

64 Stolárska hoblica WB210 HOLZMANN Drevená dubová stolárska hoblica pre rôzne použitie, ideálna pre 
profesionálov i domácich majstrov. 
 
Dĺžka min. 2000 mm 
Hĺbka min. 750 mm 
Výška min. 800 mm  
Hmotnosť do 85 kg 

65 Stolárska hoblica WB210C HOLZMANN Solídna stolárska hoblica pre rôzne použitie, ideálna pre profesionálov i 
domácich majstrov. 
 
  Dĺžka  2 100 mm 
  Hĺbka 750 800 mm 
  Výška [mm]: 815 
  Hmotnosť [kg]: 135 
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66 Stolárska hoblica WB123A HOLZMANN Drevená stolárska hoblica pre rôzne použitie, ideálna pre profesionálov i 
domácich majstrov. 
    
     Dĺžka do 1300 mm 
     Hĺbka do 770 mm 
     Výška cca 1 200 mm 
     Hmotnosť do 50 kg 

 
 

 
4. Požadovaný termín a miesto dodania: 

Miestom realizácie zákazky je miestnosť č. 2/1, ktorá sa nachádza v budove Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Nám. Sv. Trojice č. 22, 

696 01 Banská Štiavnica.   

Termín dodania: Do 60 dní od právoplatnej a účinnej objednávky.   

 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena za dodanie celej zákazky.  

  

6. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 
 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ 

 obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta 
podnikania 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

1. ITen s.r.o. 
Radvanská 20, Bratislava 811 01 
IČO: 47 171 294 

predaj@iten.sk e-mailom 
9. 2. 2023 8:54 

2. DANHAL - DUŽINA s.r.o. 
Kolpašská 1/D,  
96901 Banská Štiavnica, Slovakia 

duzina@duzina.sk e-mailom 
9. 2. 2023 8:54 

3. Nobia s.r.o. 
Sládkovičova 98 
974 05 Banská Bystrica 

nobia@nobia.sk e-mailom 
9. 2. 2023 8:54 
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7. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk: 
 

PČ 

Dodávateľ/poskytovateľ 

obchodné meno 

adresa sídla, resp. miesta 

podnikania 

IČO (ak je to relevantné) 

Cena spolu 

bez DPH 

(EUR) 

Celková 

cena spolu 

s DPH 

(EUR) 

Dátum a 

čas 

predložen

ia ponuky 

Poznámka 

1. 
Nobia s.r.o. 
Sládkovičova 98 
974 05 Banská Bystrica 

44 515,40 53 418,48 
20.2.2023

9:47 

Je platiteľ 

DPH, 

ponuka 

predložená 

emailom. 

2. 

ITen s.r.o. 
Radvanská 20 
Bratislava 811 01 
 

42 956,03 51 547,24 
16.2.2023 

12:53 

Je platiteľ 

DPH, 

ponuka 

predložená 

emailom. 

3. 
DANHAL - DUŽINA s.r.o. 
Kolpašská 1/D, 96901 Banská 

Štiavnica, Slovakia 

43 222,79 51 867,35 
14.2.2023 

14:25 

Je platiteľ 

DPH, 

ponuka 

predložená 

emailom. 

 
 
8. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: ITen s.r.o., Radvanská 20, Bratislava 811 01 
 
9.  Konečná zmluvná cena: 51 547,24 € vrátane DPH  
 

10. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Objednávka 
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11.  Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia 

Obstarávateľ podľa § 8 ods.1 overil, že oslovení alebo identifikovaní záujemcovia sú oprávnení dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Tieto informácie boli overené z verejne dostupných zdrojov a to na stránkach www.orsr.sk 
a www.uvo.gov.sk  

Uchádzači zároveň predložili vyhlásenia o tom, že spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní (ďalej len „ZVO“) a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO.  
 

12. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  
 

 
Meno a priezvisko Podpis Dátum 

 

Zapísala*:  

 

 

Mgr. Silvia Šujanová 

 

23.2.2023 

Overil*: Mgr. Michal Hrčka 

 

23.2.2023 

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že 

uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

☐  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
☐  Ponuky od oslovených subjektov 

s preukázaným dátumom ich doručenia 

☐  Doklady o oprávnení podnikať ☐  Ďalšia predložená dokumentácia 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Dátum a miesto: 23.2.2023, Banská Štiavnica  
 
 
 
   
 
         
 .......................................................                                                      
Mgr. Silvia Šujanová 
osoba zodpovedná za prieskum 
 
 
 
 


