Príloha č.2

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Obchodné meno:
2. Adresa alebo sídlo:
3. IČO:
4. Názov zákazky:
„Radosť z pohybu - cesta ku zdraviu“.

Popis položky / hracieho prvku
P.
č.

1

Názov položky/
hrací prvok

Herná zostava

M.j

Lanová pyramída

Jednotková
cena bez DPH
v Eur/ks

Cena spolu bez
DPH (Eur)

Cena spolu
s DPH (Eur)

Vežová
zostava
s dvoma
šmýkačkami, schodíkom, lanovým
mostom,
lezeckou
stenou
a kombinovanou hojdačkou. Zostava
bude určená pre deti od 3 do 14 rokov,
maximálna výška pádu bude do 1 m.
Pod šmýkačkami a hojdačkami bude
umiestnená gumená dlažba, aby bol
zabezpečený povrch tlmiaci náraz.
Nosnú
konštrukciu
budú
tvoriť
aloxované hliníkové stĺpy alebo
ekvivalent - nerezové stĺpy. Striešky, zábradlie, šmýkľačka a lezecká stena
budú vyrobené z HDPE plastu. Na siete budú použité vysokopevné laná
s oceľovou výstužou. Na hojdačky budú použité nerezové reťaze
a hliníkové – pogumované sedáky.

ks

2

Počet

1

Pyramída určená pre deti od 3 do 14
rokov. Výška pyramídy bude min. 2,5 m,
maximálna výška pádu bude do 1 m.
Základná konštrukčná tyč bude vyrobená
z nerezu,
použitý
bude
nerezový
spojovací materiál a na siete budú
použité vysokopevné laná s oceľovou
výstužou.

ks

1

Pružná gumová podložka - dopadová plocha pod hojdačky, šmýkačky a
vahadlovú hojdačku – gumová dlažba 1m x 1m – 6 kusov.
3

Dopadová plocha

ks

4

Pružinová hojdačka

Pružinové hojdačky určené pre deti od 2 do 6 rokov (1
ks koník, 1 ks motorka). Maximálna výška pádu bude
do 0,51 m. Pružina bude vysokozáťažová,
pozinkovaná
a telo
pružiny
bude
vyrobené
z kvalitného HDPE plastu.

ks

5

2

Konštrukcia hojdačky bude vyrobená
z nerezu
s pozinkovaným
stredom.
Sedenie bude vyrobené z HDPE plastu.
Bude určená pre deti vo veku od 3 do 14
rokov. Maximálna výška pádu bude do 1
m.

Váhadlová
hojdačka

ks

6

6

Montáž hracích
prvkov
/kompletizácia

1

Montáž / kompletizácia obsahuje:
- Dovoz hracích prvkov na miesto dodania
- Montáž hracieho prvku na mieste realizácie
- Výkopové práce pre kotvenie hracieho prvku
- Osadenie, ukotvenie prvku do pripravených základov
- Betonáž základov hracieho prvku
súbor

1

Celková cena spolu (Eur)
Miesto dodania:

Obec Príbelce, pozemok parcelné číslo C-KN 278,
katastrálne územie Horné Príbelce.

Lehota dodania:

max. 2 mesiace

(max. do 10.12.2020)

Dátum:
.......................................................
pečiatka, meno a priezvisko

