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                                                                                                        Príloha č. 1 

 

Špecifikácia predmetu  zákazky  
 

Predmetom zákazky je vybavenie detského ihriska  hernými prvkami  v obci Temeš. 

Dodávka  a  montáž herných  prvkov :   

 

1. Prvok 1 

 

Telo prvku a sedadlo má byt vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový 

celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti 

UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo 

zranenia detí ostrými úlomkami). 

Pružina hojdačky má byť vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je upravená 

vypaľovanou práškovou farbou. Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo 

nerezový. 

 

Doporučený vek:   3-8 rokov 

Výška voľného pádu:  0,5 m 

Nosnosť:    54 kg 

Max. počet užívateľov:  1 

Rozmery:    0,86 x 0,27 x 0,78 m 

Plocha potrebná pre mon:  3,9 x 3,3 m 

 

 

 

2. Prvok 2 

 

Prvok má byť zvarený z oceľových trubiek a profilu štvorcového prierezu, ktoré sú proti 

korózii ošetrené povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie 

životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou podľa odtieňu. Tieto konštrukcie majú byť 

uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky majú byť upravované zinkováním 

alebo vypaľovanou farbou podľa odtieňa.  

Prvok má byť konštruovaný s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú životnosť. Otočný 

stred a sedačky má byť vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo 

zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV 

žiarenia a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo 

zranenia detí ostrými úlomkami). Podesta má byť vyrobená z 

protišmykového plechu. Všetok spojovací materiál má byť 

pozinkovaný alebo nerezový. 

 

Doporučený vek:   3-8 rokov 

Výška voľného pádu:  0,5 m 

Nosnosť:    378 kg 

Max. počet užívateľov: 7 

Rozmery:    1,75 x 1,75 x 0,74 m 

Plocha potrebná pre montáž: 6 x 6 m 
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3. Prvok 3 

 

Nosný stĺp prvku má byť vyrobený z konštrukčnej ocele o priemere. Stĺp má byť chránený 

proti korózii žiarovým zinkovaním a uložený do betónového lôžka. 

Laná majú byť vyrobené z materiálu (lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým 

jadrom) a majú byť spojované plastovými alebo hliníkovými spojmi. Napínacie zámky majú 

byť nerezové. Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo nerezový. 

 

Doporučený vek:   3-14 rokov 

Výška voľného pádu:  1m 

Nosnosť:    2160 kg 

Max. počet užívateľov:  40 

Rozmery:    5 x 5 x 3 m 

Plocha potrebná pre montáž: 8 x 8 m 

 

 

 

 

 

 

4. Prvok 4 

 

Rameno prvku má byť vyrobené z konštrukčnej ocele (kovový profil), ktorá je 

upravená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie 

životnosti herného prvku a vypaľovanou práškovou farbou podľa odtieňa. Hojdačka má 

byť ukotvená bránovými skrutkami do nosnej konštrukcie. Nosná konštrukcia hojdačky má 

byť oceľová a proti korózii chránená žiarovým zinkovaním a uložená do betónového lôžka. 

Sedačky prvku majú byť vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, 

celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti 

UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo 

zranenia detí ostrými úlomkami). 

Madlá prvku majú byť oceľové a upravované zinkováním a vypaľovanou farbou podľa 

odtieňa. Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo nerezový. Prvok má byť 

konštruovaná s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú životnosť. Nárazy majú byť tlmené 

gumovými dorazmi. 

 

Doporučený vek:   3-12 rokov 

Výška voľného pádu:  1m 

Nosnosť:    108 kg 

Max. počet užívateľov: 2 

Rozmery:    3,08 x 0,29 x 0,93 m 

Plocha potrebná pre montáž:  6,1 x 2,3 m 
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Verejný obstarávateľ požaduje : 

a) Aby  boli všetky detské prvky certifikované podľa platných noriem. 

b) Na všetky  kovové, resp. nerezové prvky, časti z HDPE plastu záruka min. 10 rokov. 

Pozn. Verejný obstarávateľ uvedené obrázky uvádza len ako vzor, uchádzač môže predložiť 

ekvivalent 

 

      

V Temeši, dňa  30.9. 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Oľga Fakanová 

                     Starostka obce 


