Príloha č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Technická špecifikácia
Názov zákazky: Nákup

mestského mobiliáru pre projekty Participatívneho rozpočtu I.

2019.
1.
-

Lavička bez operadla – 8 ks
Exteriérová lavička bez operadla s dvomi bočnými robustnými dielmi z prefabrikovaného
betónu,
Celkové rozmery lavičky minimálne 165 cm x 46 cm x 50 cm (šírka x výška x hĺbka),
Sedacia a operadlová časť z drevených dosiek s hrúbkou minimálne 4,6 cm,
Drevené dosky priskrutkované pozinkovanými skrutkami k nosnej betónovej konštrukcii,
Minimálny počet dosiek sedadla: 4ks,
Hmotnosť lavičky minimálne: 160 kg,
Kotvenie: vlastnou váhou,
Farba betónu: sivá,
Farba drevených dosiek: tmavá hnedá
Všetky časti lavičky ošetrené tak, aby boli schopné odolať poveternostným vplyvom
a počasiu, aby boli odolné voči vode a UV žiareniu.

Obrázok 1 Ilustračný obrázok - lavička bez operadla

2.
-

Lavička s operadlom 4 ks
Exteriérová lavička s operadlom s dvomi bočnými robustnými dielmi z prefabrikovaného
betónu,
Celkové rozmery lavičky minimálne 170 cm x 84 cm x 90 cm (šírka x výška x hĺbka),
Sedacia a operadlová časť z drevených dosiek s hrúbkou minimálne 4,6 cm,
Drevené dosky priskrutkované pozinkovanými skrutkami k nosnej betónovej konštrukcii,
Minimálny počet dosiek: 7ks,
Hmotnosť lavičky minimálne: 200 kg,
Kotvenie: vlastnou váhou,
Farba betónu: sivá,
Farba drevených dosiek: tmavá hnedá
Všetky časti lavičky ošetrené tak, aby boli schopné odolať poveternostným vplyvom
a počasiu, aby boli odolné voči vode a UV žiareniu.

Obrázok 2 Ilustračný obrázok - lavička s operadlom

3.
-

Sedacia súprava – stôl s lavičkami – 1 ks
Sedacia súprava, ktorú bude tvoriť stôl s dvomi lavicami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou
stola ako na ilustračnom obrázku 3,
Celkové rozmery lavičky minimálne 200 cm x 85 cm x 140 cm (šírka x výška x hĺbka),
Konštrukcia stola vyrobená z prefabrikovaného betónu,
Sedacia časť z drevených dosiek s hrúbkou minimálne 4,6 cm,
Drevené dosky priskrutkované pozinkovanými skrutkami k nosnej betónovej konštrukcii,
Minimálny počet dosiek: sedadlo - 2ks, stôl – 5ks,
Hmotnosť súpravy minimálne: 300 kg,
Kotvenie: vlastnou váhou,
Farba betónu: sivá,
Farba drevených dosiek: tmavá hnedá
Všetky časti lavičky ošetrené tak, aby boli schopné odolať poveternostným vplyvom
a počasiu, aby boli odolné voči vode a UV žiareniu

Obrázok 3 Ilustračný obrázok - sedacia súprava

4.
-

Exteriérový odpadkový kôš 4 ks
Betónový odpadkový kôš s kruhovým pôdorysom na vonkajšie použitie na zber drobného
komunálneho odpadu so strieškou.
Súčasťou koša je vyberateľná pozinkovaná vnútorná vložka
Povrchová úprava: vymývaný betón,
Farba betónu: sivá,
Minimálne rozmery: 50 cm x 80cm (priemer x výška)
Minimálna kapacita vložky: 40l
Hmotnosť minimálne: 150 kg
Kotvenie: vlastnou váhou

Obrázok 4 Ilustračný obrázok - betónový kôš

