
Príloha č. 1  

 

ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU ZÁKAZKY  

 

Predmet zákazky:  

„Nové detské ihrisko v obci Zavar“ 

Vybavenie detského ihriska predstavuje súhrn prvkov detského ihriska vrátane ich montáže a  prác 

súvisiacich s osadením.  

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv pre rôzne vekové kategórie, 

poskytujúce možnosti pre hru a zároveň pre rozvoj pohybových zručností ako sú : preliezanie, 

zlepšovanie motoriky a obratnosti na jednotlivých prekážkových dráhach. Navrhované herné prvky a 

zostavy sú certifikované, spĺňajúce platné predpisy vydané pre zariadenie detských ihrísk v zmysle 

noriem STN EN 1176.  

Z dôvodu eliminácie rizikových faktorov vyplývajúcich z vybudovania a prevádzkovania detského 

herného ihriska v podmienkach dozorovanej a prípadne nedozorovanej oblasti musí byť tovar vrátane 

montáže v súlade s platnou legislatívou EU a SR, platným bezpečnostným normám, ktoré súvisia s 

prevádzkou a údržbou takýchto zariadení . 

Detské ihrisko bude pozostávať z vyššie uvedených prvkov. Obstarávané hracie prvky a zostavy sú 

vrátane dovozu, montáže.  

 

1. Dvojvežová zostava  - 1 ks 

s 2 šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostíkom, lezeckou stenou a lanovou stenou 

 výška pádu do 1 metra 

 vekové rozhranie 3- 14 rokov 

 materiál : drevo, kov, plast 

osadenie: betónová pätka 

Ilustračné foto                                                             

 

 

2. Visiaca dvojhojdačka  - 1 ks 

 sedák KLASIK+BABY  

dopadová plocha 3,5 x 7,5 metra,                                                    

výška pádu 1,6 metra 

vekové rozhranie 3- 14 rokov 

materiál : drevo, kov, plast 



osadenie: betónová pätka 

 

Ilustračné foto:                                                                      

 

3. Detský kolotoč  - 1 ks 

výška pádu do 1 metra 

rozmer ochr. záberu:  4,8 x 4,8 m 

vekové rozhranie 3- 14 rokov             

materiál : drevo, kov, plast 

osadenie: betónová pätka                                                       

                ilustračné foto                                                                         

 

 

4. Prevažovacia Hojdačka – 1 ks 

výška pádu do 1 metra 

rozmer ochr. záberu:  6 x 3,4 m 

vekové rozhranie 3- 14 rokov 

materiál : drevo, kov, plast 

osadenie: betónová pätka 

 

Ilustračné foto:                                           

 

5. Lanový most  - 1 ks 

výška pádu do 1 metra 

rozmer ochr. záberu:  5 x 4 m 

vekové rozhranie 3- 14 rokov 

materiál :  drevo, kov, plast 

osadenie: betónová pätka 

          Ilustračné foto:                                                                                                                        



 

6. Pružinová hojdačka KONÍK – 1 ks 

výška pádu do 1 metra 

rozmer ochr. záberu:  3,5 x 3,4 m 

vekové rozhranie 3- 14 rokov 

materiál : kov, plast 

osadenie: betónová pätka 

 

 

ilustračné foto                                                                 

 

7. Pružinová hojdačka MOTORKA – 1 ks 

výška pádu do 1 metra 

rozmer ochr. záberu:  3,5 x 3,4 m 

vekové rozhranie 3- 14 rokov 

materiál : kov, plast 

osadenie: betónová pätka 

 ilustračné foto                                                                                           

 

 

8. Pružinová hojdačka PSÍK – 1 ks 

výška pádu do 1 metra 

rozmer ochr. záberu:  3,5 x 3,4 m 

vekové rozhranie 3- 14 rokov 

materiál : kov, plast 

osadenie: betónová pätka 

 

ilustračné foto                                                                

 

 



Priestorové umiestnenie prvkov 

 

 



 

 

Miesto dodania: Obec Zavar 

Lehota dodania: do 28.02.2020 

Cena zahŕňa :  Montáž/kompletizácia hracích prvkov: 

- Dovoz hracích prvkov na miesto dodania  

- Montáž hracieho prvku na mieste realizácie  

- Výkopové práce pre kotvenie hracieho prvku  

- Osadenie, ukotvenie hracieho prvku do pripravených základov  

- Betonáž základov hracieho prvku  

 

Montáž/kompletizácia neobsahuje:  

- Terénne úpravy  

- Úprava povrchu – dopadové plochy  

- Odvoz a uloženie vykopanej zeminy 

 

V.....................................dňa 

 

 

.............................................................................. 

                                                                                                                    Meno, priezvisko a podpis  

oprávnenej osoby konať za uchádzača 

 


