Kúpna zmluva č. Z201617665_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35919001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK 2021937775

Číslo účtu:

SK3011110000006624859013

Tel:

0903444972

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Intersystem EU s.r.o.

Sídlo:

Dukelská 295/34, 01401 Bytča, Slovenská republika

IČO:

46186123

DIČ:

2023271151

IČ DPH:

SK2023271151

Číslo účtu:

2609000000005031710702

Tel:

0902259803

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Detské ihrisko s dopadovými plochami a oplotením

Kľúčové slová:

hojdačky, zariadenia ihrísk, ihriskové šmýkačky

CPV:

37535100-8 - Hojdačky; 37535200-9 - Zariadenie ihrísk; 37535210-2 - Ihriskové hojdačky; 37535220
-5 - Ihriskové zariadenia na šplhanie; 37535240-1 - Ihriskové šmýkačky; 37535250-4 - Ihriskové
vahadlové hojdačky; 37535280-3 - Ihriskové preliezačkové lavičky; 37535290-6 - Steny a laná na
šplhanie; 37535291-3 - Steny na šplhanie; 37535292-0 - Laná na šplhanie; 45236210-5 - Stavebné
práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Tovar; Stavebná práca

Druh/y:
Kategória služieb:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
•

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Projekt ihriska

ks

1

Pružinová hojdačka

ks

1

Zostava pre deti 4-12 rokov

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Terénne úpravy

do 70 m2

Plocha ihriska je 8 x 8 m

cca 65 m2
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Minimum

Maximum

Presne

Dopadová plocha

65 m2

Oplotenie na plochu 8 x 8 m

32 m

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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.
Technické podmienky:
a) vypracovanie jednoduchého projekčného riešenia, ktoré bude obsahovať jednoduchú technickú správu, pôdorys návrhu detského
ihriska aj s oplotením, vizualizáciu, obrázky resp. nákresy navrhnutých hracích prvkov s technickým popisom parametrov výrobkov.
Pri umiestňovaní hracích prvkov vo všetkých lokalitách je potrebné zohľadniť a rešpektovať vedenie existujúcich inžinierskych sietí;
b) vytýčenie inžinierskych sietí v riešených lokalitách;
c) terénne úpravy;
d) dodanie a montáž nových hracích prvkov;
e) dodanie a realizácia nových dopadových plôch z liatej gumy podľa platných noriem;
f) dodanie a realizácia oplotenia detských ihrísk so vstupnou bráničkou. Oplotenie bude vyhotovené z plotových dielov z
poplastovaného kovu;
g) uvedenie detského ihriska do prevádzky - pri preberaní diela bude odovzdaný prevádzkový poriadok, návod na kontrolu a údržbu
detského ihriska a všetky potrebné protokoly a doklady;
Špecifické podmienky:
Prvky detského ihriska budú osadené v betónových základoch, kotvené pozinkovanými kovovými podstavami. Na celej ploche ihriska
bude realizovaný bezpečnostný povrch vybraním zeminy do hĺbky podľa noriem STN EN 1177 gumenou podložkou (liatou gumou)
príslušnej hrúbky v zmysle dodržania bezpečnosti dopadových plôch.
Okolitá verejná zeleň (stromy, kry a kvetiny) v návrhu kompozičného riešenia, ako aj počas realizácie rekonštrukcie detského ihriska
nesmie byť žiadnym spôsobom zasiahnutá, poškodená, vyrúbaná, príp. použitá na ukotvenie herných prvkov.
Všetky kovové konštrukcie musia byť z ocele žiarovo zinkové ošetrené práškovým lakom. Všetky spojovacie materiály musia mať
plastové bezpečnostné krytky šroubovaných spojov. Šmykľavka musí byť v prevedení plastu (laminát) alebo nerezový plech, iné
plastové prvky musia byť z dosiek HDPE hrúbky min. 19 mm. Lanová štruktúra musí byť z pozinkovanej ocele, s polyuretánovým
jadrom a pevným polyuretánovým obalom, ktorý je bezúdržbový, stabilný pri mraze a vysokej teplote.
Zostava musí byť zapustená do príslušnej hĺbky min. 600 mm pod povrchom s fixáciou betónovou zmesou, taktiež musí byť
šmykľavka fixovaná do zeme. Kovové diely prichádzajúce do styku so zeminou (základňa, kotviace nohy) musia byť žiarovo
zinkované.
Žiadny z prvkov zostavy či hojdačky nesmie mať ostré hrany alebo vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie dieťaťa.
Každý herný prvok musí mať záručnú dobu min. 6 rokov a počas nej musí dodávateľ herných prvkov vykonávať kontroly a pri
zistených závadách ich odstraňovať. Kontrola bude vykonávaná po dobu 6 rokov. Životnosť prvkov musí byť minimálne 12 rokov. Pri
poškodení niektorej časti hracieho prvku je zhotoviteľ počas 6 rokov povinný takúto časť nahradiť do 24 hodín.
Popis hracej zostavy 1 ks:
Nosná koštrukcia je celokovová, ktorá si zachováva vysokú odolnosť voči mechanickému pôsobeniu, poveternostným podmienkam.
Tvoria ju priame alebo ohýbané celooceľové trubky priemeru min. 108 mm alebo 80 x 80 mm ošetrené žiarovým zinkom alebo
práškovým lakom.
Zostava sa skladá z vežičky so strieškou a nerezovou šmykľavkou, na vežičku je možné vyliezť viacerými spôsobmi (rebríkom,
oceľovou konštrukciou, lezeckou stenou, šykminou z plastu s okrúhlymi otvormi).
Špecifikácia zážitkových prvkov: šmýkačka, šmýkacie tyče, veža so štítovou strechou, veža s tienidlom, vertikálna lezecká stena,
oblúkový lanový rebrík, rúrový tunel. Zostava je určená, certifikovaná a bezpečnostne atestovaná pre deti od 4 rokov.
Materiály herných prvkov:
Priame alebo ohýbané oceľové trubky priemeru 42,4 mm alebo 80 x 80 mm ošetrené žiarovým zinkom alebo práškovým lakom. Laná
sú kombinované priemeru min. 16 mm (viacpramenné polypropylénové s oceľovým jadrom), s plastovými spojkami a doplnkami.
Šmykľavka je z nerezového plechu. Výplne, podlážky a výlezy sú z farebných plastových dosiek HDPE hrúbky min. 19 mm. Nerezový
alebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami šroubových spojov.
Kotvenie: Herné prvky musia byť kotvené do zeme trubkami nosnej konštrukcie zabetónovanými do betónových pätiek.
Výška zostavy: do 5,5 m; dĺžka zostavy vrátane šmykľavky: do 5 m; šírka do 4,5 m; maximálna výška pádu: do 2 m.
Pružinová hojdačka 1 ks:
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Telo hojdačky vyrobené z plastu HDPE, pružina musí byť vyrobená z ocele, upravená práškovou farbou. Hojdačka je určená pre deti
3 - 10 rokov s nosnosťou min. 40 kg, max. výška pádu: 0,6 m - rozmery: dĺžka 1,3 m, šírka 0,3 m, výška 0,8 m.
Dopadová plocha:
Požiadavky na vybudovanie dopadovej plochy: výkopové práce bezpečnostnej dopadovej plochy realizovať do hĺbky 250 mm, osadiť
obrubníky po obvode, dodať a zhutniť štrkovo pieskové podkladové vrstvy, aplikovať liatu gumu/povrch.
Zhotoviteľ poskytne:
Technickú dokumentáciu preukazujúcu konštrukciu zariadení a povrchu (informácie o konštrukcii, rozmeroch, materiáloch, farbách,
lakoch, zoznam náhradných dielov);
Návod na používanie
Návod na údržbu a kontrolu
Certifikát alebo iný dokument, ktorý potvrdzuje, že výrobky boli vyrobené v súlade s požiadavkami noriem STN EN 1176 a STN EN
1177 - certifikát vystavený akreditovaným laboratóriom, prípadne vyhlásenie o zhode alebo protokol o skúškach.
Oplotenie:
Oplotenie je zhotovené z plotových dielov dĺžky 2 500 mm, s výškou 1 030 mm uchytených na oceľové stĺpiky, povrch plotových
dielov a stĺpikov je pozinkovaný a poplastovaný, farba tmavozelená. Stĺpiky dĺžky 1,4 m sú osadené v betónových pätkách. Bránka
sa bude otvárať smerom von. Zakončenie oplotenia musí byť bez ostrých okrajov.
Kontrola:
Ročná kontrola: pred hlavnou sezónou - v apríli = 1 x ročne.
Bude sa kontrolovať poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, drobné konštrukčné problémy, zmeny v súlade s
požiadavkami noriem.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Motorka

motorka.jpg

Zostava

zostava.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:
Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.7.2016 0:00:00 - 31.8.2016 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

detské ihrisko komplet

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 399,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 678,80 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.7.2016 9:10:01
Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Intersystem EU s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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