Kúpna zmluva č. Z201823611_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 Trnava
Hlavná 1, 91771 Trnava, Slovenská republika
00313114
2021175728
SK5902000000000026925212
+421908724605

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FUN TIME s.r.o.

Sídlo:

Nobelova 18/A, 83102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

44539622

DIČ:

2022751401

IČ DPH:

SK2022751401

Číslo účtu:

SK0802000000002559307555

Telefón:

0948333133

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Herné prvky detských ihrísk č. 2

Kľúčové slová:

multifunkčná zostava, herná zostava, hracie prvky

CPV:

37535200-9 - Zariadenie ihrísk; 37524900-6 - Herné súpravy; 45236210-5 - Stavebné
práce na stavbe plôch pre detské ihriská; 37410000-5 - Výbava pre športy vo voľnej prírode
alebo na ihrisku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Stavebná práca; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Herné prvky detských ihrísk

Funkcia
Dodávka a montáž hracích prvkov a mobiliáru s dopadovými zónami vrátane dopravy a osadenia na miesto realizácie,
výkopov, základov a spätných zásypov, odvozu a uloženia výkopovej zeminy, uvedenia stavbou dotknutého povrchu do
pôvodného stavu (sadovnícke úpravy).
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Mini veža-schodíky a šmykľávka - dodávka, montáž a
spodná stavba - Príloha č. 1

ks

1

2. Herné zariadenie s tunelom, napríklad zvieratko
(Medveď) - dodávka, montáž a spodná stavba - Príloha
č. 2

ks

1

3. Zemná trampolína 2x2m- dodávka, montáž a spodná
stavba - Príloha č. 3

ks

1

4. Kolotoč, priemer cca 1,50m - dodávka, montáž a
spodná stavba - Príloha č. 4

ks

1

5. Závesná výkyvná hojdačka drevená s 2 sedadlami - 1
košík, 1 bez opierky - dodávka, montáž a spodná stavba
-Príloha č. 5

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

6. Lezecká skala- dodávka, montáž a spodná stavba
-Príloha č. 6

ks

1

7. Trojhrazda - dodávka, montáž a spodná stavba Príloha č. 7

ks

1

8. Lavička s operadlom a podrúčkami aj v strede
sedadla - dodávka, montáž a spodná stavba - Príloha č.
8

ks

3

9. Tabuľa na prevádzkový poriadok vrátane tlače a
inštalácie, farba prispôsobená k ostatným prvkom dodávka, montáž a spodná stavba - Príloha č. 9

ks

1

10. Odpadkový kôš - dodávka, montáž a spodná stavba

ks

1

11. Tlmiaca dopadová plocha vrátane spodnej stavby,
dodávky a montáže

m2

103

12. Odvoz prebytočnej zeminy na skládku do 10 km
vrátane poplatkov za skladovanie (poplatok za
skladovanie + zákonný poplatok obci)

celok

1

13. Uvedenie povrchu dotknutého stavbou do
pôvodného stavu (sadovnícke úpravy)

celok

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka 1. - mini veža - obsahuje schodíky so
šmykľávkou a výstupnou rampou - nosnou plošinkou,
plotový prvok z nehrdzavejúcej ocele, nehrdzavejúcu
špirálu, farba dreva prírodná Bezpečnostný priestor

Bezpečnostný priestor 5,4 x 4,0 x 2,2 m

Položka 2. - herné zariadenie s tunelom - napríklad tunel
zvieratko - Medveď - obsahuje polypropylénovú rúru na
plazenie, s ďalšími možnými prvkami - napríklad herné
stoly, rôzne hry,...
Položka 3. - zemná trampolína - obsahuje rám zo
žiarovo pozinkovanej ocele, s drôtom vystuženej pásovej
tkaniny, vonkajší rám s krytom z gumového granulátu,
skákacia plocha

cca 1,5 x 1,5 m

Položka 4. - kolotoč - so sedením z HDPE plastu a
ovládaním rýchlosti pomocou otáčania otočným
tanierom, veľkosť o priemere orientačne1,50- 1,60 m a
výške orientačne 0,60 m, celokovová konštrukcia,
podlaha hliníkový plech s protišmykovou úpravou,
vysokopevné uzavreté ložisko, kotvený pevným žiarovo
zinkovým základom

veľkosť o priemere caa 1,50- 1,60 m, výška cca 0,60 m

Položka 5. - závesná húpačka s dvojitým výkyvným
rámom pre dve sedadlá - drevo prírodná farba, oceľ
žiarovo pozinkovaná, sedadlá - 1 košík pre batoľatá
guma, pryž, plast a 1 široké sedadlo bez opierky, pryž s
výstužou, plast vrátane závesu

nerez

Položka 6. - lezecká skala - materiál GFK - kvalitný
kompozitný materiál z polyesterovej živice vystužený
sklenými vláknami, s vysokou pevnosťou, dlhou
životnosťou

teplotnáodolnosťo od -30

Položka 7. - trojhrazda - 4x stĺpik drevo tlakovo
impregnované, prírodná farba, 3x hrazda - tyč nerezová
oceľ , Príloha č. 7

záruka - min. 36 mesiacov

Položka 8. - lavička s operadlom a podrúčkami (podrúčky umiestnené v strede sedacej časti)
konštrukcia zliatina, drevené dosky tlakovo
impregnované, dĺžka 1,85 - 2,0 m, farba prírodná Príloha č. 8

dĺžka 1,85 - 2,0 m

Položka 9. - tabuľa na prevádzkový poriadok vrátane
inštalácie - kovová, jednoduchá, farebne prispôsobená k
ostatným prvkom, výlepná plocha min. výška 0,6 m a
min. šírka 0,4 m, povrch hladký na nalepenie
samolepiacej fólie

STN (ČSN) EN 1176 – 1177
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C do +40

C

Položka 10. - odpadkový kôš - konštrukcia oceľová
pozinkovaná s nástrekom práškového vypaľovaného
laku, farba sivá 7022, veko s integrovaným zámkom,
vnútorná nádoba z pozinkovaného oceľovcého plechu, s
kotvením

objem min. 80 l, max.100 l

drevo – má byť upravené na vysokú odolnosť voči
mechanickým tlakom, UV žiareniu a poveternostným
vplyvom, technológia spracovania musí dlhodobo
zabezpečiť vysokú kvalitu dreva, stabilitu tvaru, nesmie
praskať
konečná farebnosť a tvaroslovie prvkov musia byť
zladené do estetického celku
vysokoodolné lamináty a plasty na veľmi vysoké a veľmi
nízke teploty (od -30°C do +60°C) s vysokou farebnou
stálosťou, odolnosťou voči UV žiareniu, poškriabaniu a
lámavosti
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie prvkov na mieste plnenia
Objednávateľ požaduje pred dodávkou predloženie a odsúhlasenie herných prvkov do troch dní od uzavretia zmluvy.
Vršky drevených konštrukcií musia byť oblé
Kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi
na konštrukciu môžu byť použité len odolné plasty
Povrchová úprava je vykonávaná nátermi schválenými na použitie pre detské ihriská
Všetky prvky musia spĺňať normu STN EN 1176, STN 1177,
Všetky herné prvky musia byť dodané vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu a vrátane náteru
Oceľové konštrukcie musia byť upravené proti korózii žiarovým zinkovaním a práškovou farbou
Herné prvky musia byť určené na použitie na verejných ihriskách
Musí sa jednať o nový nepoužitý materiál
Dodávateľ spracuje Plán užívania verejnej práce
Dodávateľ zodpovedá za poriadok pri realizácii diela a po jeho realizácii, priebežne vykonávať čistenie
Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za zjavné vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a boli zistené pri prehliadke
Dodávateľ zodpovedá za skryté vady, ktoré vzniknú po jeho odovzdaní, len ak boli spôsobené porušením jeho povinností
Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu kvality
Objednávateľ je oprávnený si uplatňovať v prípade vady diela nárok na odstránenie vady diela opravou, prípadne dodania
chýbajúcej časti diela
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe nedodania požadovaného tovaru alebo nedostatočnej kvality práce
vykonávanej dodávateľom po predchádzajúcom upozornení objednávateľa
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky uvedenej v objednávkovom formulári sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy
Pred realizáciou a počas realizácie kontaktovať objednávateľa
Rozmiestnenie herných prvkov bude prebiehať podľa určenia objednávateľa
Objednávateľ nie je povinný zabezpečiť príkon elektrickej energie ani vody
Ak dôjde pri realizácii k poškodeniu okolia bezodkladne uviesť do pôvodného stavu
Nesplnenie termínu dodania sa považuje za podstatné porušenie zmluvy
Objednávateľ poskytne dodávateľovi podklady v rozsahu - výrezy z technickej mapy v digitálnej forme (DGN súbor
MicroStation, resp. prevod z DGN do DWG)
Názov

Upresnenie
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha č1.pdf

Príloha č1.pdf

Príloha č2.pdf

Príloha č2.pdf

Príloha č8.pdf

Príloha č8.pdf

Príloha č3.pdf

Príloha č3.pdf

Príloha č7.pdf

Príloha č7.pdf

Príloha č9.pdf

Príloha č9.pdf

Príloha č5.pdf

Príloha č5.pdf

Príloha č10.pdf

Príloha č10.pdf

Príloha č4.pdf

Príloha č4.pdf

Príloha č6.pdf

Príloha č6.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Trhová 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.06.2018 08:00:00 - 31.07.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

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: 45 000,00 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/
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V Bratislave, dňa 06.06.2018 11:42:01
Objednávateľ:
Mesto Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
FUN TIME s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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