
Kúpna zmluva č. Z201530216_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1.1 

1.2 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

I. Zmluvné strany 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

Intersystem EU s.r.o. 

Dukelská 295/34, 01401 Bytča, Slovenská republika 

46186123 

2023271151 

SK2023271151 

2609000000005031710702 

0902259803 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

2.2 

2.3 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Ihrisko pre workoutové cvičenie 

street workout, posiľňovanie, fitnes stroje, exteriérové cvičenie 

37410000-5 - Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu) 
Tovar; Stavebná práca; Služba 

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Zostava sa využíva na : cvičenie, posilňovanie, , naťahovanie, strečing, zlepšovanie kondície, celkový kondičný tréning, 
zariadenie je určené pre vekovú kategóriu 14+ 

• Súčasťou ihriska je aj dopadová plocha z liatej gumy, alebo gumových rohoží, spĺňajúca kritéria pre tlmenie nárazu podľa 
normy STN EN 16630 pre workoutovú zostavu. 

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

Dĺžka základnej workoutovej zostavy 

Šírka základnej workoutovej zostavy 

Výška základnej workoutovej zostavy 

Dopadová plocha 

Oceľová lavička s úchytmi na cvičenie 

Hrazda 

Jednotka 

m 

m 

m 

m2 

ks 

ks 

Minimum 

9 

5 

2 

117 

1 

9 

Maximum 

10 

6 

3 

Presne 
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Bočná hrazda 

Hrazda podvesená 

Dvojhrazda s nerovnakou výškou 

Vodorovný rebrík 

Zvislý rebrík 

Multifunkčný prvok 

Záves na kruhy s hrazdou 

Kruhy na zavesenie 

Trojité bradlá 

Most v tvare "A" s tyčou 

Hrazda veľká vyosená 

Technické vlastnosti 

Technické parametre použitých materiálov 

Nosné profily 

Stĺpiky 

Hrazdy a bradlá 

Rebríky 

Multifunkčný prvok 

Spojovací materiál 

Antikorózna úprava 

Povrchová úprava 

Kotvenie zostavy 

Dopadová plocha 

Technický popis prvkov zostavy 

Oceľová lavička s úchytmi na cvičenie 

Hrazda 

Bočná hrazda 

Hrazda podvesená 

Vodorovný rebrík 

Zvislý rebrík 

Multifunkčný prvok 

Záves na kruhy s hrazdou 

Kruhy na zavesenie 

Trojité bradlá 

Trojité bradlá 

Most v tvare "A" s tyčou 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

pár 

ks 

ks 

ks 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Hodnota / charakteristika 

Joklový profil 90x90mm o hrúbke steny 3mm, Konštrukčná 
výška nad úrovňou terénu je 2000 - 2500 mm. 

Stĺpiky profilov sú z hornej časti uzatvorené s 
nedemontovateľnou záslepkou z rovnakého materiálu. 

Trubkový profil priemer 33-42mm so hrúbkou steny 3mm 
(poľa modulu). 
Nosná konštrukcia z Joklového profilu 90 x 90 mm, s 
hrúbkou steny 3 mm + hrazdy. 

Nosná konštrukcia z Joklového profilu 80 x 40 mm, s 
hrúbkou steny 3 mm + hrazdy. 

spojovací materiál má hrúbku 8-10mm podľa zaťaženia 

Oceľ upravená pasivačným prípravkom určeným pre 
vytváranie nanomolekulárnych povrchov. 

Konečná úprava práškovými farbami, odtieň RAL podľa 
výberu zákazníka 

Na priamu betonáž do zeme. Betónové pätky z betónu C 
16/20, v zmysle normy STN EN 16630 

Z recyklovanej gumy - liaty povrch, príp. gumové rohože 
tlmiace náraz v zmysle normy STN EN 16630. 

Materiál oceľ/drevo, so štyrmi úchytmi na cvičenie, 
Rozmery: 2000x500x840 mm (dxšxv) 

V rôznych úrovniach výšky. Šírka 1100 - 1250 mm). 

Hrazda upevnená na krajné stĺpiky, mimo osi zostavy 

Šikmé časti hrazdy sú od seba vzdialené min. 1000 mm a 
majú dĺžku 400-450 mm. 
Rozmer: 2300x1100-1250 mm, nosná konštrukcia má min. 

7 hrázd z trubiek priem. 46 mm, 

Rozmer: 2000-2500x1100-1250 mm, nosná konštrukcia 
má min. 6 hrázd z trubiek priem. 36 mm, 

Zhotovený z nosného profilu a troch hrázd. Telo prvku je 
odklonené od zostavy o min. 55° 

Konštrukcia umožňujúca zavesenie kruhov na cvičenie + 
hrazda 

Odnímateľné kruhy na popruhoch 

Osová vzdialenosť medzi bradlami 450-510 mm. Výška 
1200-1450 mm. 

Dve bradlá majú dĺžku 1200mm, tretie bradlá majú dĺžku o 
1000 mm viac ako dvojica bradiel v sústave. 

Konštrukcia z nosných profilov s 8 hrazdami v tvare "A" s 
napojenou tyčou pre "pole dance". 
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Hrazda veľká vyosená 

Spletenec 

Dopadová plocha 

Sústava štyroch hrázd v nerovnakej výške, napojená na 
zostavu mimo os. 

Zostava obsahuje stĺpiky spojené hrazdami v rovnakej 
výške tak, aby tvorili raster 3 x 3 hrazdy 

Rozmer 9 x 13 m, vrátane obrubníkov. Podložie 
zabezpečujúce dostatočnú priepustnosť zrážkovej vody. 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy 

Požaduje sa predložiť do 3 dní od uzavretia zmluvy certifikát nezávislej certifikačnej autority (napr. TUV), že výrobok spĺňa kritéria 
normy EN 16630. Nepredloženie certifikátu v stanovenej lehote zakladá právo na odstúpenie od zmluvy. 

Požaduje sa predložiť grafický návrh zostavy s pôdorysným rozmiestnením do 3 dní od uzavretia zmluvy. 

Názov 

Termín dodania: 

Upresnenie 

do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Inovecká ulica 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

20.11.2015 12:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Množstvo: 1,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 166,67 EUR 

4.1 Sadzba DPH: 20,00 
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 400,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 20.10.2015 12:58:01 

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

Dodávateľ: 
Intersystem EU s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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