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Árajánlat és
TÜV megfelelőségi nyilatkozat
- A Kékkút Község Önkormányzata részére átadásra kerülő, a 78/2003 (XI.27) GKM rendeletben
foglaltaknak megfelelő EU szabvány játszótéri eszközökről –
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1.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 78/2003 [XI.27.] GKM
rendeletében szabályozta a közcélú játszótéri eszközök forgalmazását és
üzemeltetését a játszóeszköz használat biztonságossága érdekében.
A rendelet 2004. február 1-jei hatályba lépése óta játszótéri eszköz csak
akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha
megfelel a biztonságossági követelményeknek, amit kijelölt tanúsító
szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány – vagy azzal egyenértékű
külföldi megfelelőségi tanúsítvány – igazol.

A telepített játszóeszközök, ill. játszóterek használatba vétele előtt a
biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a
megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőriztetni kell.

A kijelölt szervezet a következőket ellenőrzi:

• a tanúsítványok meglétének vizsgálata
• a telepítés körülményeinek vizsgálata, azaz
• a gyártói utasítások betartása,
• az alapozás megfelelősége,
• az ütésgátló altalaj kialakításának ellenőrzése és
• a távolságtartás egyéb objektumoktól
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Kékkút Község Önkormányzata
8254 Kékkút Fő u.5.
Tel.: +36 30 630-2606
Email: kardosne69@gmail.com

Nyilatkozat
Az árajánlatban szereplő játszótéri eszközök:

Csúszdaállvány hintával;

TÜV által bevizsgált EN 1176 közterületi szabványnak megfelelnek,
mindegyik termék érvényes TÜV Megfelelőségi tanúsítvánnyal
rendelkező, új eszköz.
Ajánlott közterületi, iskolai, óvodai használatra.

Scheidl Lajos
+36 70 311-6255
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Tételes árajánlat összesítés
Az MSZ EN 1176 szabványsorozatban meghatározott követelményeknek megfelelő, TÜV megfelelőségi
tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközökről

eszköz átadás, helyszíni telepítéssel, ütéscsillapító terület megépítése nélkül
1. JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK
Eszköz megnevezése

Csúszdaállvány hintával
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2. TELEPÍTÉSI MUNKADÍJAK

Mennyiség
(db)

1

Nettó
egységár (Ft)

269.000

Nettó érték (Ft)

269.000
269.000

Megrendelő nem kérte
TELEPÍTÉS MUNKADÍJA ÖSSZESEN:
3. SZÁLLÍTÁS, KISZÁLLÁS

0
1

60.000

SZÁLLÍTÁS KISZÁLLÁS ÖSSZESEN:
4. ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TERÜLET KIÉPÍTÉSE

Megrendelő nem kérte

60.000
60.000

m2

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TALAJ MUNKADÍJA ÖSSZESEN:

1. JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK
2. TELEPÍTÉSI MUNKADÍJAK
3. SZÁLLÍTÁS, KISZÁLLÁS
4. ÜTÉSCSILLAPÍTÓ TALAJ
ÖSSZESEN:
ÁFA (27%)

Vállalási ár:

0

269 000
0
60 000
0

329 000
88 830

417 830

Az árajánlat nem tartalmazza a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet értelmében a kijelölt szervezet
által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi
tanúsítvány meglétét ellenőrző első vizsgálat díját.

Árajánlat száma: UDV2-AR-1008640

4.

Termékeinkre a garanciális feltételek betartása mellett 1 év teljes körű garanciát vállalunk,
kivéve a vandálságból, a szándékos rongálásból és az elemi károkból eredő sérülésekre. A
csúszdatest esetében a garancia kizárólag a gyártási hibából eredő esetleges sérülésekre
terjed ki. A garancia feltétele továbbá a kezelési és karbantartási útmutató szerinti
üzemeltetés, valamint a karbantartási napló vezetése és másolatának évenkénti
megküldése.

Fizetési feltételek, szállítás, telepítés
Fizetési feltételek:

banki előre utalás (szerződéskötéskor)

Telepítés/szállítás: 2021. I. negyedév

Vállalkozó, gyártó-forgalmazó adatai:

Udvari Játék Kft.
7026 Madocsa, Kender u.20.
Scheidl Lajos ügyvezető
Adószám: 27993347-2-17
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-93892069
Tel.: +36 70 311-6255

Az ajánlat a rendelkezésre álló információk alapján készült, a feltételek módosulása esetén az ajánlat tartalma
megváltozhat.
Telepítési költség: A megadott ár normál, középkötött talaj, fáktól, bokroktól mentes, mélységében normál
összetételű, ásható, telepítésre alkalmas vízszintes területre érvényes. A telepítési ár nem tartalmazza a
bármilyen nemű akadály, betontömb kitermelését, elszállítását. A telepítéshez szükséges esetleges
többletmunkák elvégzésének, és abból adódó munkaóra többletnek díja megrendelőt terheli. A telepítés során az
építkezéshez szükséges nyersanyagokat helyi vagy a településhez közeli vállalkozóktól szándékozzuk
beszerezni.
(ha a játszótári eszközök nem „üres” területre kerülnek telepítésre, akkor a telepítési díjra 50-100% felárat
számolunk. {pl. meglévő ütéscsillapító talaj vagy régi lebontandó eszközök esetén}).
Az ajánlat bizalmasan kezelendő, harmadik félnek sem részben, sem egészben nem adható ki az ajánlatot aláíró
engedélye nélkül.
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