








CZŠsMŠ sv. Juraja, Gorkého 55,075 01 Trebišov CPV: 37535200-9
Yýzva na predloženie cenovej ponuky Zariadenie ihrísk
Zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru

Príloha č. l

Cenová ponuka
na stanovenie hodnotv zákazky

Názov zákazky:

ooSkolské detské ihriskooo

Obchodné meno a sídlo záujemcu
l uchádzaéa
IČo
DIČ / IČ DPH
Štatutárny zástupca

Emai1

Telefón / Fax

Cena predmetu
zákazky bez DPH (€)

DPH (€)

Cena s DPH (€)

*sme/nie sme platcami DPH

V.............. ..,. dátum

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite



Yýkaz výmer
Stavba: Detské ihrisko v ZŠ Gorkého - Trebišov
Objekt:
Dátum: 0612019
Objednávatel':
zhotoviteť:

rozpočet

HsV
9

Práce a dodávky HsV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

celkom bez DPH
Celkom s DPH 20 %

1 mat

ýežová zostava z nerezových jaklov, z dvomi vežami prepojenými lanovým
;hodníkom, s dvomi schodiskami, s dvomi šmýkalkami a s dvomi strechami.
So zábranami z HDPE plastu. s priložením s dvoma hojdaěkami: jeden sedák
cre menšie deti, jeden sedák pre váěšie deti. Kritická uýška pádu zostavy do 1

T. Aj s montážou. ks 1.00

2 mat

)ružinová hojdaěka motorka, hrací prvok V tvare motorky, Vyrobený z HDPE
)lastu, osadený na pevnej kovovej pružine s povrchovou úpíavou. Kritická
nýška do 0,5í m. Aj s montážou. ks 1,00

3 mat

]ružinová hojdaěka koník, hrací prvok v tvare koníka, vyrobený z HDPE plastu,
rsadený na pevnej kovovej pružine s povrchovou úpravou. Kritická rnýška do
],51 m. Aj s montážou. ks 1.00

4 mat

/ahadlová hojdaěka kóň nerezová. Základom konštrukcie je nerezový jakel,
itredová konštrukcia je tiež z nerezu. Sedadlá sú vyrábané z HPDE plastu
]rúbky 12 mm. Náboj hojdaěky a konštrukcia, na ktorej je osadený je vyrobený
z nerezu, Časť na uchopenie je Wrobená z HPDE plastu, v tvare psa. Aj s
nontážou. ks 1,00

mat

sumová podlaha červenej farby z recyklovaného gumového granulátu s
)olyuretánovým pojivom. odporúěa §a ako dopadová plocha s kritickou Výškou
]ádu do 1,3 m. Aj s montážou. Ks 8,00

0,00

0,00

0.00

0.00
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