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Piliscsév Község Önkormányzata 
2519 Piliscsév, Béke u. 24. 

Tel.: 06 33 503 550 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester részére 

Tel.: 06 30 676 9596 
E-mail: polgarmester@piliscsev.hu 

 
ÁRAJÁNLAT 

Ajánlatunk száma: 2022-259_G 
 

Pilisszentiván, 2022. december 13. 
 
 
Kedves Bernadett! 
 
Az alábbiakban küldjük árajánlatunkat a kiválasztott játszótéri eszközökre és kapcsolódó munkákra vonatkozóan. 
 
 
 

Cikkszám Megnevezés Méret 
(cm) 

Min. 
helyigény 

(cm) 

Előírt 
ütéscsilla-
pítás (m2) 

Nettó 
egységár Kép 

KF101 

Nyolcszemélyes fém 
körforgó 

horganyzott acél 
talapzattal, 

csúszásmentes, 
rétegelt lemez 

podeszttel, 
szinterezett acél 
felépítménnyel  

Ø 150 x 
100 Ø 550 --- 625 550 Ft 

MA108 

Négyszögletes 
mászóka 

fenyő tartószerkezet 
fém tartólábakra 

szerelve, acélbetétes 
kötél mászókával, 

mászó fallal, hullámos 
mászórúddal (vagy 
mászókötéllel vagy 

tűzoltórúddal) 
A képen tűzoltórúddal 

látható! 

165 x 120 x 
195 520 x 520 28 m2 510 620 Ft 

ME102 

Négyszemélyes 
mérleghinta 

fenyő gerenda festett 
acéltalppal, acél 
kapaszkodókkal, 

műanyag ülőkékkel 

20 x 400 x 
100 320 x 700 --- 217 260 Ft 
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Cikkszám Megnevezés Méret 
(cm) 

Min. 
helyigény 

(cm) 

Előírt 
ütéscsilla-
pítás (m2) 

Nettó 
egységár Kép 

 

Egyszemélyes rugós 
játék beülős 

kivitelben az alábbi 
figurákkal 

rendelhető: 
AUTÓ, CSIGA, FÓKA, 

HAJÓ, BÁLNA, 
KACSA, 

MUNKAGÉP, 
TEKNŐS, VIRÁG, 

LOVACSKA 
időjárásálló HDPE 

műanyagból, festett 
acélrugóval 

25 x 80 x 
120 Ø 300 --- 170 780 Ft   

  

AK001 

Alubetétes lapülőke 
közterületre ajánlott 

típus, alubetétes, gumi 
borítású, horganyzott 
acéllánccal, seklikkel 

piros, kék, fekete, zöld 
vagy sárga színben 

45 x 18 x 
220 --- --- 16 300 Ft 

  

 

Játszótéri eszközök értéke összesen: 1 540 510 Ft + 27 % Áfa 

Egyéb járulékos költségek: 

Eszközök házhoz szállítása: 48 000 Ft + 27 % Áfa 

Eszközök szerelése, telepítése (anyag + díj + kiszállás): 303 210 Ft + 27 % Áfa 

4 db új játszótéri eszköz használatba vételt megelőző felülvizsgálata: 59 800 Ft + 27 % Áfa 

Összesen: 1 951 520 Ft + 27 % Áfa = bruttó 2 478 430 Ft 

 
Ajánlatunk nem tartalmazza: 

• a terület előkészítését, földmunkákat (amennyiben szükséges) 
• a mászóka alatt szükséges, 30 cm mély homok ütéscsillapítás kialakítását 520 x 520 cm-es területen, 
• utólagos parkosítási munkákat 

 
 
 
 
 
 
EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 
 
Használatba vétel előtti kötelező felülvizsgálat: A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján a játszótéri 
eszközöket, azok telepítése után, de még a használatbavétel előtt, az üzemeltetőnek ellenőriztetnie kell egy, a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kijelölt hivatalos felülvizsgáló szervezettel. Az ellenőrzés a 
következőkre terjed ki: a telepített játszótéri eszközök helyszíni vizsgálata és megfelelőség megállapítása a 
vonatkozó szabványok és szakmai értékítélet alapján; megfelelőségi tanúsítványok, valamint az előírt 
nyilvántartások, dokumentációk vizsgálata, ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítése.  
Ajánlatunk már tartalmazza a felülvizsgálat költségét! 
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A játszótéri eszközök a vonatkozó szabványokban előírt teljes körű dokumentációval kerülnek szállításra: 
• EN 1176 szerinti megfelelőségi tanúsítvány vagy gyártói nyilatkozat 
• karbantartási útmutató 
• karbantartási napló 
• műszaki adatlap 
• garancialevél 
 
 
Garanciális feltételek: A játszótéri eszközökre 2 év vállalunk az anyagokra és a gyártásból eredő hibákra. A 
garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre: 

• szándékos rongálásból adódó meghibásodás, 
• elemi kár okozta meghibásodás, 
• a játék használatából, vagy időjárási tényezőkből adódó természetes kopás, elhasználódás, 
• rendellenes használat és karbantartás hiánya miatti károsodás, 
• játszótéri eszközök esetén időszakosan meghatározott MSZ EN 1176 szabvány szerinti rendszeres 

karbantartás elmulasztása és a karbantartási napló hiányos vezetése 
 
 
Szállítási határidő: az eszközökre vonatkoztatva a megrendeléstől számított kb. 7 - 8 hét, de ez függ a 
megrendeléskor aktuális gyártási kapacitástól. 
 
 
Fizetési feltételek: 50 % előleg fizetés megrendeléskor, a fennmaradó 50 % az átadás után 8 napos banki 
átutalással. 
 
 
Ajánlat érvényessége: 15 nap, de fenntartjuk a jogot az ármódosításra! 
 
 
 
Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Kérdésük esetén örömmel állunk rendelkezésükre. 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Takács Tímea      Blatnyák Gábor 
kereskedelmi munkatárs    projektmenedzser 
Tel.: + 36 30 351 9244     tel.: 06 30 437 2163 
E-mail: takacs.timea@ips-gyermekszem.hu  E-mail: blatnyak.gabor@ips-gyermekszem.hu 
 
IPS-Gyermekszem Kft. 
adószám: 13604783-2-12 

 


