Verejný obstarávateľ:
Názov zákazky:

Obec Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce č. 161
Doplnenie prvkov detského ihriska ZŠ a MŠ Helcmanovce

Prílohe č. 3 k výzve na predloženie ponuky
Tabuľka požadovaných hracích prvkov s montážou - k oceneniu
Pozn. : Každý hrací prvok je potrebné oceniť vrátane dopravy, montáže a pevného ukotvenia do betónového lôžka

P.č. Popis

1.

MJ

Drevená vežová zostava - 2x veža, 1x šmýkačka, 1x rebrík, 1x mostík, preliezací tunel
medz vežami, lezecká stena s úchytmi + dopadová plocha , celá konštrukcia vrátane
nosnej časti celodrevená , povrch ošetrený
viacvrstvovou
impregnáciou a vrchným lazúrovacím lakom (EN 71-3 Bezpečnosť hračiek),
max.
rozmery dxšxv - 3,8 m x 4 m x 2,0 m.

7.

Vozeň vláčika, otvorený so strieškou, celodrevený
max. rozmery
dxšxv -2,2 mx 1 mx 1,50 m
Vláčik - rušeň, otvorený so strieškou, celodrevený
max.rozmery
dxšxv -2,2m x 1m x 1,5m
Tunel na stojkách, celodrevený
max. rozmery
dxšxv - 1,2m x 1m x 1,5m
Mostík s pohyblivými zavesenými nášľapmi, nástupnými madlami, drevená konštrukcia
max. rozmery dxšxv - 2,5m x 1m x 1,5m
Hojdačka na pružine - psík, celodrevená, pružina so špeciálnej pružinovej ocele, max.
rozmery dxšxv - 1m x 0,3m x 0,9m
Tabuľa na kreslenie so stojanom drevenej konštrukcie, d-1m, v-1,5m

8.

Pieskovisko drevenej konštrukcie

2.
3.
4.
5.
6.

max. rozmery dxšxv - 3m x 3m x 0,3m

Množstvo
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Jednotková
cena v €
bez DPH

Cena spolu
v € bez DPH

Pozn. : povrchy drevených hracích prvkov ošetriť viacvrstvovou impregnáciou a vrchným lazúrovacím lakom
podľa platných noriem pre bezpečnosť detských hračie (STN EN 71-1 , 10, 11 Bezpečnosť hračiek)

Cena spolu bez DPH v EUR
HPH v EUR
CENA CELKOM S DPH V EUR
Vypracoval:
V .............................................., dňa.................................
..........................................................
zodpovedný zástupca uchádzača
(podpis, pečiatka)

