
Kúpna zmluva č. Z202212653_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 90214 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001
Telefón: 0336901201

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FUN & PLAY s. r. o.
Sídlo: Kvetná 403/5, 09101 Stropkov, Slovenská republika
IČO: 50409743
DIČ: 2120313580
IČ DPH: SK2120313580
Telefón: 0915787330

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prvky exteriérového detského ihriska určené na verejné detské ihriská
Kľúčové slová: kovová hojdačka, kolotoč okrúhly s lavičkami, vahadlová hojdačka, reťazová hojdačka, 

detské ihrisko
CPV: 37535230-8 - Ihriskové kolotoče; 37535210-2 - Ihriskové hojdačky; 37535200-9 - 

Zariadenie ihrísk; 37535250-4 - Ihriskové vahadlové hojdačky; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kolotoč okrúhly s lavičkami

2. Kovová konštrukcia na 2 závesné reťazové hojdačky vrátane

3. Kovová prevažovacia (vahadlová) hojdačka pre dve deti (3-12 rokov)

4. Kovová konštrukcia hojdačky s hniezdom pre deti (3-14 rokov)

Položka č. 1: Kolotoč okrúhly s lavičkami

Funkcia

voľnočasové aktivity, hry

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 9

rozmery zariadenia: priemer m 1,5 1,6

rozmery zariadenia: výška m 0,7 0,8

rozmery zariadenia: výška pádu m 0,6 0,8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

bezpečná zóna 5,5 x 5,6 m
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konštrukcia nadzemnej časti oceľová

podlaha kolotoča hliník

guličkové ložiská bezúdržbový rotačný mechanizmus

kovové časti pozinkované s práškovým náterom farby odolné voči 
poveternostným vplyvom

Certifikát STN EN 1176-3

Položka č. 2: Kovová konštrukcia na 2 závesné reťazové hojdačky vrátane

Funkcia

voľnočasové aktivity, hry – hojdačka určená pre dve deti, ktoré sa môžu hojdať súčasne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 12

rozmery zariadenia: dĺžka m 3,5 3,9

rozmery zariadenia: šírka m 1,8 2,5

rozmery zariadenia: výška m 2,2 2,5

rozmery zariadenia: výška pádu m 1,25 1,4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

bezpečnostná zóna 3 x 8 m

konštrukcia vyrobená z kovu pozinkovaná oceľ alebo nerez

povrchová úprava kovových častí prášková vypaľovaná farba

dodanie s 2 sedákmi
z ktorého jeden sedák zavesený na reťaziach s rovným posedom 
bez opory chrbta pre väčšie deti a druhý závesný bezpečnostný 
sedák na reťaziach s oporou chrbta pre deti od 0-3 rokov.

materiál sedákov HDPE plast

Certifikát STN EN 1176-3

Položka č. 3: Kovová prevažovacia (vahadlová) hojdačka pre dve deti (3-12 rokov)

Funkcia

voľnočasové aktivity, hry

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 20

rozmery zariadenia: dĺžka ramena hojdačky m 3 3,3

dĺžka ramena hojdačky: výška m 0,9 1,3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

bezpečná zóna dĺžka 5,3 – 6,2 m, šírka 2,2 – 3,3 m

konštrukcia kovová, pozinkovaná, lakovaná práškovou farbou, vysoko odolné 
voči obrusovaniu, prípadne nerezová

sedadlá: na každej strane jedno z HDPE plastu

madlá na držanie rúk detí na každej strane jedno kovové, pozinkovaná, lakovaná práškovou 
farbou, vysoko odolné voči obrusovaniu, prípadne nerezová

pre tlmenie nárazov gumové dorazy v rôznom prevedení

Certifikát STN EN 1176-3

Položka č. 4: Kovová konštrukcia hojdačky s hniezdom pre deti (3-14 rokov)

Funkcia

voľnočasové aktivity, hry
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 1

rozmery zariadenia: dĺžka m 3,5 3,9

rozmery zariadenia: šírka m 1,7 2,5

rozmery zariadenia: výška m 2,2 2,5

rozmery zariadenia: výška pádu m 1,25 1,4

nosnosť kg 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

bezpečnostná zóna 2,8 x 8 m

konštrukcia hojadčky kovová, pozinkovaná, lakovaná práškovou farbou, vysoko odolné 
voči obrusovaniu, prípadne nerezová

materiálne zloženie hniezda
1 x sedačka hojdačkové hniezdo, priemer 0,9 m – 1 m, podľa 
normy EN 1176, zavesené na hákoch a reťaziach, prípadne 
lanách. Vyrobené z lán s oceľovou výstužou.

Certifikát STN EN 1176-3

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodanie všetkých prvkov do 15.12.2022

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť e-mailom kontaktnej osobe Objednávateľa funkčná a technická špecifikácia, fotografie, 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.

Žiadny z prvkov zostavy či hojdačky nesmie mať ostré hrany alebo vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie 
užívateľa.

Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu kvality v zmysle normy STN EN 1176-3 a európskeho certifikátu zhody do 3 
pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

Do 3 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy požaduje Objednávateľ 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.

Dodávateľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a 
predpisom.

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.

Priložené ilustračné obrázky slúžia len na názornú ukážku vizuálu blízkeho požiadavkám verejného obstarávateľa na daný 
tovar.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

hupačka_hniezdo.jpg hupačka_hniezdo.jpg

konstrukcia_hupacka.jpg konstrukcia_hupacka.jpg

prevazovacia_hojdacka.png prevazovacia_hojdacka.png

kolotoc-okruhly-s-lavickami.jpg kolotoc-okruhly-s-lavickami.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Pezinok
Ulica: Radničné námestie 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.11.2022 13:38:00 - 15.12.2022 13:40:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 42,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 25 600,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 30 720,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212653

V Bratislave, dňa 04.11.2022 15:10:01

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FUN & PLAY s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212653


Zákazka


Identifikátor Z202212653


Názov zákazky Prvky exteriérového detského ihriska určené na verejné detské ihriská


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/331751


Dodávateľ


Obchodný názov FUN & PLAY s. r. o.


IČO 50409743


Sídlo Kvetná 403/5, Stropkov, 09101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 3.11.2022 20:13:05


Hash obsahu návrhu plnenia BLhdcdA0yVyb4UWbpbkrTXm6XuDznLMELgd11ESROOQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
BE06 SEESAW TWO.pdf (Kovová prevažovacia (vahadlová) hojdačka pre dve deti )
RA03 SEAT 1600.pdf (Kolotoč okrúhly s lavičkami)
SW10 Swing DOUBLE COMBI.pdf (Kovová konštrukcia na 2 závesné reťazové hojdačky vrátane)
SW12 Swing NEST.pdf (Kovová konštrukcia hojdačky s hniezdom pre deti)










TECHNICKÝ LIST
Výrobok / katalógové číslo:



ANTIvandal



STN EN 1176-1



 BE06 SEESAW TWO



Prevažovadlo umožňujúce hojdanie pre 2 deti naraz.



Centrálny kovový podporný stĺp umožňujúci prevažovanie, 2x nerezové madlá a HDPE sedáky,
vodorovný nosný hliníkový profil.



balančné prvky
FUN & PLAY s.r.o.
exteriér
3000 x 270 x 900 mm
6000 x 3270 mm
900 mm
3 - 14 rokov
dodávateľ



Vodorovný nosný hliníkový profil 90x90x3mm ošetrený antikoróznou exteriérovou úpravou,
následne komaxitom. HDPE plastové sedáky so zaoblenými hranami z dôvodu bezpečnosti.
Nerezové madlá pre držanie. Kotvy pre uchytenie prvku sú z kovu ošetreného žiarovým zinkovaním.
Gumový doraz pre tlmenie. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie
sú bezúdržbové a navrhnuté ako .



Druh dopadovej plochy podľa , čl. 4.2.8.5.: tráva, ornica, riečny štrk, gumená podlaha.



Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou



POPIS:



TECHNICKÝ OPIS:



PLÁN KONTROL:



OBSAHUJE:



Zaradenie: 
Dodávateľ: 
Určenie: 
Rozmery: 
Dopadová plocha: 
Kritická výška pádu: 
Veková kategória:  
Náhradné diely:



Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov, Slovensko | IČO: 50409743 | DIČ: 2120313580  
info@funandplay.eu |www.funandplay.eu | +421 915 787 330













TECHNICKÝ LIST
Výrobok / katalógové číslo:



ANTIvandal



STN EN 1176-1



 SW12 NEST



Hracia zostava s reťazovou hojdačkou hniezdo



Nosné stĺpy z hliníkových profilov, reťazovú hojdačku hniezdo



hojdačky
FUN & PLAY s.r.o.
exteriér
1850 x 3720 x 2375 mm
8000 x 3000 mm
1250 mm
3 - 14 rokov
dodávateľ



Hliníkové nosné rámy profilu 90 x 90 x 3mm ošetrené antikoróznou exteriérovou úpravou, následne
komaxitom. Hojdačka v tvare hniezda, pletená lanom je zavesená na nerezových reťaziach a
nerezových dvojložiskových závesoch. Rozmery hniezda sú 1000 x 1000mm.. Spojovací materiál je z
nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako .



Druh dopadovej plochy podľa , čl. 4.2.8.5.: tráva, riečny štrk, gumená podlaha.



Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou



POPIS:



OBSAHUJE:



TECHNICKÝ OPIS:



PLÁN KONTROL:



Zaradenie: 
Dodávateľ: 
Určenie: 
Rozmery: 
Dopadová plocha: 
Kritická výška pádu: 
Veková kategória:  
Náhradné diely:



Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov, Slovensko | IČO: 50409743 | DIČ: 2120313580
info@funandplay.eu |www.funandplay.eu | +421 915 787 330













TECHNICKÝ LIST
Výrobok / katalógové číslo:



ANTIvandal



STN EN 1176-1



 RA03 SEAT 1600



Kolotoč so sedením a tanierom v strede určeného pre otáčanie kolotoča. Priemer kolotoča 160 cm.



Nosnú kovovú konštrukciu a kovové centrálne madlo na úchop, sedadlo z HDPE plastu, podlahu z
protišmykového hliníka.



kolotoče
FUN & PLAY s.r.o.
exteriér
1600 x 1600 x 740 mm
5600 x 5600 mm
740 mm
3 - 14 rokov
dodávateľ



Oceľová konštrukcia upravená pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom. Sedadlo: UV stabilizovaný
HDPE (High density polyethylene) hrúbky 19 mm. Podlaha je z protišmykového hliníkového plechu
hrúbky 3mm. Kotvy pre uchytenie prvku sú z kovu ošetreného žiarovým zinkovaním. Spojovací
materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú bezúdržbové a navrhnuté ako



.



Druh dopadovej plochy podľa , čl. 4.2.8.5.: betón, asfalt, tráva, ornica, riečny štrk,
gumená podlaha



Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou



POPIS:



OBSAHUJE:



TECHNICKÝ OPIS:



PLÁN KONTROL:



Zaradenie: 
Dodávateľ: 
Určenie: 
Rozmery: 
Dopadová plocha: 
Kritická výška pádu: 
Veková kategória:  
Náhradné diely:



Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov, Slovensko | IČO: 50409743 | DIČ: 2120313580
info@funandplay.eu |www.funandplay.eu | +421 915 787 330













TECHNICKÝ LIST
Výrobok / katalógové číslo: 



ANTIvandal



STN EN 1176-1



 SW12 DOUBLE COMBI



Hracia zostava s reťazovými hojdačkami so sedákmi pre staršie a menšie deti



Nosné stĺpy z hliníkových profilov, reťazovú hojdačku so sedákom pre staršie a menšie deti



hojdačky
FUN & PLAY s.r.o.
exteriér
1850 x 3720 x 2375 mm
8000 x 3000 mm
1250 mm
3 - 14 rokov
dodávateľ



Hliníkové nosné rámy profilu 90 x 90 x 3mm ošetrené antikoróznou exteriérovou úpravou, následne
komaxitom. Hliníkové - pogumované sedáky sú zavesené na  nerezových reťaziach a  nerezových
dvojložiskových závesoch. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky konštrukcie sú
bezúdržbové a navrhnuté ako .



Druh dopadovej plochy podľa , čl. 4.2.8.5.: tráva, riečny štrk, gumená podlaha.



Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou



POPIS:



OBSAHUJE:



TECHNICKÝ OPIS:



PLÁN KONTROL:



Zaradenie: 
Dodávateľ: 
Určenie: 
Rozmery: 
Dopadová plocha: 
Kritická výška pádu: 
Veková kategória:  
Náhradné diely:



Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov, Slovensko | IČO: 50409743 | DIČ: 2120313580
info@funandplay.eu |www.funandplay.eu | +421 915 787 330
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