Kúpna zmluva č. Z201834408_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Crew, s. r. o.

Sídlo:

Miletičova 27, 82109 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

44506457

DIČ:

2022718632

IČ DPH:

SK2022718632

Číslo účtu:

SK 8611 0000 0000 2621 7695 67

Telefón:

0903215615

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka a montáž detských hracích prvkov II.

Kľúčové slová:

detské ihrisko, hojdačka, výrobky určené pre aktivitu detí

CPV:

37535200-9 - Zariadenie ihrísk; 37535270-0 - Ihriskové pieskoviská; 37535280-3 - Ihriskové
preliezačkové lavičky; 37535230-8 - Ihriskové kolotoče; 37535250-4 - Ihriskové vahadlové
hojdačky; 37535100-8 - Hojdačky; 37535240-1 - Ihriskové šmýkačky; 37535210-2 Ihriskové hojdačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 45000000-7 Stavebné práce; 45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce

Druh/y:

Tovar; Služba; Stavebná práca

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Kvalitná pružinová hojdačka v kvalite ESSENTIALS - mix tvarov
2. Prevažovacia hojdačka
3. Pružinová hojdačka QUARTET - pre štyri deti
4. Nerezový kolotoč so sedením
5. Pieskovisko z gumených obrubníkov
6. Nerezová šmýkačka
7. Oceľová hojdačka pre dve deti
8. Lavička bez operadla na detské ihriská
9. Šmýkačka s lezeckými prvkami
10. Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo
11. Edukatívny prvok - Tabuľa piškvorky
12. Oceľová hojdačka hniezdo
13. Hojdačka pre hendikepované deti vrátane podkladovej gumy
14. Odpadový kôš na verejné priestranstvo
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Položka č. 1:

Kvalitná pružinová hojdačka v kvalite ESSENTIALS - mix tvarov

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Kvalitná pružinová hojdačka v kvalite ESSENTIALS rôzne druhy

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kvalitné pružinové hojdačky ESSENTIALS s jedinečným
dizajnom v pevnom prevedení z materiálu HDPE, ktoré
sú odolné voči vandalizmu.

-

Kategória

Ihriská pre verejnosť (STN EN 1176)

Hojdačky musia byť dodané s pozinkovanými kotvami.
Podpery na nohy a anatomické rukoväte sú s
oplastovaným protišmykovým povrchom. Prvky musia
byť testované a schválené v zmysle najnovších
európskych noriem, musia byť certifikované na verejné
účely: STN EN 1176.

-

Maximálny počet užívateľov

1

Nosnosť

50 kg

Priemer pružiny

18 mm

Rozmer pružiny

170 x 400 mm

Rozmeru panelu HDPE

+-770 x 550 mm

Záruka

2 roky

Kotvenie

- do zeme

Položka č. 2:

Minimum

Maximum

Presne
12

Prevažovacia hojdačka

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Prevažovacia hojdačka

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Séria z galvanizovanej ocele s popráškovaním a UV
stabilnými plastami predstavuje to najlepšiečo sa týka
pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR
je vyčistená v procesetryskového pieskovania. Po
nanesení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ
galvanizovaná.Konštrukcia je naviac chránená
práškovou polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú
UVstabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy
s vyššou frekvenciou užívateľov.

-

Rozmery

2910 x 370 x 1140 mm

Bezpečnostná zóna:

4910 x 2370 mm

Výška pádu:

980 mm

Veková kategória

3 - 12 rokov

Ihriská pre verejnosť

STN EN 1176
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Minimum

Maximum

Presne
7

Položka č. 3:

Pružinová hojdačka QUARTET - pre štyri deti

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Pružinová hojdačka QUARTET - pre štyri deti

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kvalitné pružinové hojdačky QUARTET s jedinečným
dizajnom v pevnom prevedení z materiálu HDPE, ktoré
sú odolné voči vandalizmu.

-

Pružinové hojdačky sú dodávané v demonte s
pozinkovanými kotvami

-

Podpery na nohy a anatomické rukoväte sú s
oplastovaným protišmykový povrchom.

-

Prvky museli byť testované a schválené v zmysle
najnovších európskych noriem, a musia byť certifikované
na verejné účely: STN EN 1176

-

Záruka

2 roky

Maximálny počet používateľov

4 deti

Priemer pružiny

20 mm

Rozmer pružiny

200 x 460 mm

Rozmer panelu HDPE

900 x 710 mm

Kotvenie

do zeme

Ihriská pre verejnosť

STN EN 1176

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
2

Nerezový kolotoč so sedením

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Kolotoč na sedenie - veľký

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Nerezové ihriská sú určené zákazníkom, ktorí sú ochotní
investovať do zariadení s nápaditýmdizajnom a dlhou
životnosťou. Nerezová konštrukcia, trvácne a UV
stabilné HPL a HDPE plastyspravia vaše detské zostavy
takmer „nezničiteľné“.Séria nerezových zostáv je
rozšírená o zostavy prispôsobené potrebám detí
predškolského veku.

-

Jednotlivé zostavy sú navrhnutétak, aby rozvíjajúce
motorické zručnosti detí ako aj mentálne schopnosti. Aj
malé deti si precvičiahrou svoju koordináciu a zabavia sa
pri k vhodne umiestnených edukačných prvkoch na
zostavách.

-

Rozmery

1500 x 1500 x 700 mm

Bezpečnostná zóna

5500 x 5500 mm

Výška pádu

700 mm
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Minimum

Maximum

Presne
3

Veková kategória

3 - 12 rokov

Konštrukcia

celá oceľová konštrukcia

Ihriská pre verejnosť

STN 1176

Položka č. 5:

Pieskovisko z gumených obrubníkov

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Pieskovisko z gumených obrubníkov

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery:

300 x 300 cm

Rozmery obrubníkov:

1150 x 300 x 150 mm

-

- obrubníky spájané kolíkmi, farba červená

Piesok

- áno, pieskovisko požadujeme dodať spolu s pieskom

-

- do pieskoviska požadujeme dodať aj geotextíliu proti vyrastajúcej
burine

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne
6

Nerezová šmýkačka

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Vežová zostava malá so šmýkačkou a preliezkou

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

dizajnom a dlhou životnosťou. Nerezová konštrukcia,
trvácne a UV stabilné HPL a HDPE plastyspravia vaše
detské zostavy takmer „nezničiteľné“.Séria nerezových
zostáv je rozšírená o zostavy prispôsobené potrebám
detí predškolského veku.

-

Jednotlivé zostavy sú navrhnutétak, aby rozvíjajúce
motorické zručnosti detí ako aj mentálne schopnosti. Aj
malé deti si precvičiahrou svoju koordináciu a zabavia sa
pri k vhodne umiestnených edukačných prvkoch na
zostavách.
Rozmery

2000 x 2670 x 2950 mm

Bezpečnostná zóna

5000 x 6160 mm

Výška pádu

900 mm

Dopadová plocha

udržiavaný trávnik

Veková kategória

3 - 12 rokov

Ihriská pre verejnosť

STN EN 1176

Položka č. 7:

Oceľová hojdačka pre dve deti

Funkcia
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Maximum

Presne
4

Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Hojdačka pre dve deti

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Séria z galvanizovanej ocele s popráškovaním a UV
stabilnými plastami predstavuje to najlepšiečo sa týka
pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR
je vyčistená v procesetryskového pieskovania. Po
nanesení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ
galvanizovaná.Konštrukcia je naviac chránená
práškovou polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú
UVstabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy
s vyššou frekvenciou užívateľov.

-

Rozmery

1850 x 3850 x 2440 mm

Bezpečnostná zóna

7500 x 3100 mm

Výška pádu

1280 mm

Bezpečnostný podklad

áno - je potrebný

Veková kategória

3 - 12 rokov

Ihriská na verejnosť

STN EN 1176

Položka č. 8:

Minimum

Maximum

Presne
4

Lavička bez operadla na detské ihriská

Funkcia
Dodávka a montáž lavičiek na detské ihriská
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Lavička bez operadla do detského parku

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Pevná konštrukcia s nadčasovým designom.Lavica
vhodná do parkov i záhrad, praktická účelnosť.Kvalitné
spracovanie a materiál.Ručné spracovanie.Vysoká
odolnosť.

-

Výška sedacej časti

470 mm

Šírka

1620 mm

Hĺbka

460 mm

Nosnosť

270 kg

Materiál

smrek, kov

Farba

impregnovaná - gaštanovo hnedá

Položka č. 9:

Minimum

Maximum

Presne
10

Šmýkačka s lezeckými prvkami

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
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Technické vlastnosti

Jednotka

Šmýkačka s lezeckými prvkami

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Séria z galvanizovanej ocele s popráškovaním a UV
stabilnými plastami predstavuje to najlepšiečo sa týka
pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR
je vyčistená v procesetryskového pieskovania. Po
nanesení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ
galvanizovaná.

-

Konštrukcia je naviac chránená práškovou
polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú
UVstabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy
s vyššou frekvenciou užívateľov.

-

Rozmery

2490 x 3220 x 2660 mm

Bezpečnostná zóna

5490 x 6720 mm

Výška pádu

1500 mm

Potrebný bezpečnostný podklad

áno - je potrebný bezečnostný podklad

Veková kategória

3 - 12 rokov

Ihriská pre verejnosť

STN EN 1176

Položka č. 10:

Minimum

Maximum

Presne
2

Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery

130 x 900 x 1250 mm

Bezpečnostná zóna

313 x 390 mm

Konštrukcia

kovová konštrukcia

Veková kategória

1 - 7 rokov

Ihriská pre verejnosť

STN EN 1176

Položka č. 11:

Minimum

Maximum

Presne
1

Edukatívny prvok - Tabuľa piškvorky

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery

160 x 900 x 1250 mm

Bezpečnostná zóna

316 x 390 mm

Konštrukcia

kovová konštrukcia

Veková kategória

1 - 7 rokov
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Minimum

Maximum

Presne
1

Ihriská pre verejnosť
Položka č. 12:

STN EN 1176

Oceľová hojdačka hniezdo

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Oceľová hojdačka hniezdo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Séria z galvanizovanej ocele s popráškovaním a UV
stabilnými plastami predstavuje to najlepšiečo sa týka
pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR
je vyčistená v procesetryskového pieskovania. Po
nanesení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ
galvanizovaná.

-

Maximum

Presne
1

Konštrukcia je naviac chránená práškovou
polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú
UVstabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy
s vyššou frekvenciou užívateľov.
Rozmery

1850 x 2790 x 2440 mm

Bezpečnostná zóna

7500 x 2350 mm

Výška pádu

1330 mm

Potrebný bezpečnostný podkad

áno, je potrebný bezpečnostný podklad

Dopadová plocha

17,62 m2

Veková kategória

3 - 12 rokov

Ihriská pre verejnosť

STN EN 1176

Položka č. 13:

Hojdačka pre hendikepované deti vrátane podkladovej gumy

Funkcia
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Technické vlastnosti

Jednotka

Hojdačka pre hendikepované deti

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery

1300 x 3400 x 2700 mm

Bezpečnostná zona

7800 x 2160 mm

Výška pádu

1430 mm

Materiál

Kovové časti z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom
odolnému voči UVžiareniu, voduvzdorné protišmykové dosky, PE
strechy,

-

steny šmýkačky a tunely, nerezové plechyšmýkačky, PP laná,
kompozitné úchyt

Potrebný bezpečnostný podklad

áno, je potrebný bezpečnostný podklad

-

podklad - bezpečnostná podlaha z gumových dosiek

Veková kategória

1 - 12 rokov
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Minimum

Maximum

Presne
1

Ihriská pre verejnosť
Položka č. 14:

STN EN 1177

Odpadový kôš na verejné priestranstvo

Funkcia
Dodávka a montáž odpadových košov na detské ihriská
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.
Jeden z najpredávanejších plastových odpadkových kôšov vyrobený z vysoko odolného PE, ktorý odoláva mrazom a
zachováva si svoju pružnosť. Kôš je vybavený jednotným uzamykacím systémom, ktorý bráni nežiadúcej manipulácii. Svojím
zaujímavým dizajnom vkusne dopĺňa verejné priestranstvá.Ide o závesný model. Kôš je možné upevniť na stĺpik, stĺp
verejného osvetlenia alebo inú existujúcu konštrukciu.
Odpadový kôš žiadame dodať spolu so stĺpikom
Technické vlastnosti

Jednotka

Odpadový kôš na verejné priestranstvo v zelenej farbe

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Objem

50 litrov

Materiál

plast - polyetylén

Hmotnosť

5 kg

Výška

755 mm

Šírka

435 mm

Dĺžka

345 mm

Farba

zelená - pre všetky kusy

2.3

Minimum

Maximum

Presne
10

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a vrátane dopravy. Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné
práce spojené s kotvením prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním diela, odvoz a likvidácia
prebytočnej zeminy z výkopov.
Hracie prvky, lavičky a smetné koše budú osádzané v rôznych lokalitách. Rozmiestnenie herných prvkov, lavičiek a
odpadových košov bude prebiehať podľa určenia Objednávateľa. Presné miesto realizácie predmetu zákazky bude upresnené
s víťazným uchádzačom.
Osadenie prvkov bude prebiehať v miestach zatrávnenej plochy.
Ukotvenie hracích prvkov, odpadových košov a lavičiek požadujeme do zeme zabetónovaním.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Všetky prvky musia prejsť certifikáciou podľa STN EN 1176 - ihriská na verejnosť.
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Konštrukcie výrobkov musia zodpovedať z hľadiska bezpečnosti všetkým platným slovenským a európskym normám, výrobky
musia byť certifikované. Zariadenia pre deti musia byť osadené v súlade s normou STN EN 1176-1.
Priestor na pád nesmie mať prekážky, na ktoré môže používateľ spadnúť a spôsobiť si poranenie.
Materiál povrchu nárazovej plochy musí vyhovovať požiadavkám na tlmenie nárazov.
Zariadenia pre detské ihriská musia byť určené pre použitie na verejných priestranstvách, jednotlivé prvky musia byť odolné
voči vandalizmu.
Všetky časti musia byť chránené ekologicky a hygienicky nezávadnými nátermi.
Farebnú kombináciu hracích prvkov požadujeme vo farbách: žltá, červená, modrá, zelená, biela, hnedá, sivá, oranžová, čierna
Vršky všetkých konštrukcií musia byť oblé.
Žiadny z prvkov zostavy či hojdačky nesmie mať ostré hrany alebo vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie
dieťaťa.
Kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi.
Všetky herné prvky musia byť dodané vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu a vrátane náteru.
Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu kvality.
Pri umiestňovaní hracích prvkov vo všetkých lokalitách je potrebné zohľadniť a rešpektovať vedenie existujúcich inžinierskych
sietí.
Pri uvedení detských hracích prvkov do prevádzky bude odovzdaný návod na kontrolu, údržbu a všetky potrebné protokoly a
doklady.
Pri osádzaní prvkov, nesmie byť okolitá verejná zeleň (stromy, kvety, kríky) žiadnym spôsobom zasiahnutá, poškodená,
vyrúbaná, prípadne použitá na ukotvenie herných prvkov.
Dodávateľ zodpovedá za poriadok pri realizácii diela a po jeho realizácii, priebežne vykonávať čistenie.
Ak dôjde pri realizácii k poškodeniu okolia bezodkladne uviesť do pôvodného stavu.
Dodávka detských hracích prvkov bude prebiehať etapovite, a to podľa jednotlivých lokalít. Všetky potrebné informácie budú
upresnené s víťazným uchádzačom.
Platby sa uskutočnia etapovite a to na základe faktúry vystavenej Dodávateľom po dodaní Predmetu zákazky bez vád a
poškodení na stanovenú lokalitu.
Dodávateľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí etapy, vo fakturácii so splatnosťou 30 dní
od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
príslušné náležitosti, Objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
Verený obstarávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady a to až do úplného odstránenia vád.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny realizovanej etapy do doby odstránenia vád a nedorobkov uvedených v
zápisnici z preberacieho konania.
Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré Dodávateľovi vzniknú prípadným
nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani
zálohy na plnenie predmetu zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na
verejného obstarávateľa.
Ak Objednávateľ počas Záručnej doby zistí akúkoľvek vadu plnenia, je Objednávateľ oprávnený okamžite žiadať nápravu takej
vady. Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu do uplatnenia nároku na odstránenie vád
Plnenia a vadu odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom (ktorá, pokiaľ neurčí Objednávateľ inak, je 2 pracovné
dni). V prípade ak Dodávateľ neodstráni vady Plnenia v lehote určenej Objednávateľom, považuje sa takéto porušenie za
podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
Do 3 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy požadujeme dodať vzorku (alebo fotodokumentáciu) ponúknutých
výrobkov. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
obchodné meno, resp. obchodnú značku ponúkaných tovarov, špecifikáciu a vyobrazenie. Plnenie zmluvy môže nastať až po
vzájomnom odsúhlasení technických parametrov ponúknutých výrobkov.
Pred plnením Kúpnej zmluvy na daný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ žiadať osobné stretnutie za účelom
prejednania predmetu zákazky a za účelom tvaromiestnej obhliadky jednotlivých lokalít.
Kontaktná osoba Objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu
zmluvy.
Predmet zákazky musí byť zhotovený tak, aby nemal žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo
spôsobujúce rýchlejšie opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s
STN, musí Dodávateľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
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Dodávateľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie
diela dokumentmi (napr.):-atesty výrobkov, certifikáty, záručné listy-doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich
dodávok-doklady o odstránení vád a nedorobkov,-zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
Dodávateľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a
predpisom.
Dodávateľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:a)vlastných chýb,b)nepochopenia
zadania,c)nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, d)zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím celého diela medzi Objednávateľom a
dodávateľom. Dodávateľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela Objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady,
certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad
absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
Ak dodávateľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v
skoršom ponúknutom termíne.
Dodávateľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od
vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo
rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto
prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku
predpokladať.
Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie
archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej
sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Dodávateľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných
dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke Objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerušenie musí byť písomne odsúhlasené Objednávateľom.
Termín ukončenia diela je stanovený v bode č. III. Zmluvné podmienky: Čas / lehota plnenia zmluvy.
Bezdôvodné nedodržanie ukončenia diela v stanovenom termíne Dodávateľom sa považuje za podstatné porušenie tejto
zmluvy.
Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác
a odsúhlasovať vykonané práce.
Ak Dodávateľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď
takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom
diele do doby písomného odovzdania diela Objednávateľovi.
Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii
pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi
Dodávateľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
Dodávateľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať
na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Dodávateľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi doklady:
- osvedčenie o vykonaných skúškach
použitých materiálov,
- certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov
- zápisy o kontrole činností a častí
diela zakrytých v priebehu jeho realizácie.V opačnom prípade má dielo vady.
Dodávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt,
ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať
Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k
určenému účelu, bez vád a nedorobkov.
Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše s Dodávateľom zápis o zistených
vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Dodávateľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.
Dodávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s
plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas.
0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podľa tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie
vád na základe reklamácie v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní;
0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podľa tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak Dodávateľ ani po
písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vady diela;
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Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy,
Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-Eur za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknutá povinnosť Dodávateľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho
povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na Objednávateľa protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy
Objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Dodávateľ až do času
protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom kedy sa stáva vlastníkom diela.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude
považovať za podstatné poručenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

1_Pružinové hojdačky.JPG

1_Pružinové hojdačky.JPG

2_Prevažovacia hojdačka.JPG

2_Prevažovacia hojdačka.JPG

3_Pružinová hojdačka pre 4 deti.JPG

3_Pružinová hojdačka pre 4 deti.JPG

4_Nerezový kolotoč so sedením.JPG

4_Nerezový kolotoč so sedením.JPG

6_Nerezová šmýkačka.JPG

6_Nerezová šmýkačka.JPG

7_Oceľová hojdačka pre 2 deti.JPG

7_Oceľová hojdačka pre 2 deti.JPG

8_Lavička bez operadla.JPG

8_Lavička bez operadla.JPG

9_Šmýkačka s lezeckými prvkami.JPG

9_Šmýkačka s lezeckými prvkami.JPG

10_Edukačná tabuľa Počítadlo.JPG

10_Edukačná tabuľa Počítadlo.JPG

11_Edukačná tabuľa Piškvorky.JPG

11_Edukačná tabuľa Piškvorky.JPG

12_Hojdačka hniezdo.JPG

12_Hojdačka hniezdo.JPG

5_Pieskovisko z gumených obrubníkov.JPG

5_Pieskovisko z gumených obrubníkov.JPG

13_Hojdačka pre hendikepované deti.JPG

13_Hojdačka pre hendikepované deti.JPG

14_Odpadkový kôš so stĺpikom.JPG

14_Odpadkový kôš so stĺpikom.JPG

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.08.2018 08:17:00 - 15.11.2018 08:17:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Strana 11 z 12

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 58 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 17.08.2018 09:54:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Crew, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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