
KÚPNA ZMLUVA Č.~~/2020

uzatvorená podla § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene
a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

(ďalej len "Zmluva")

Zmluvné strany

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:

Stredná odborná škola technická Galanta - Maszaki Szakkäzépiskola Galanta
Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
Ing. BeátaKissová,riaditeľka
OO 158 984
2021009265
N/A 
Štátna pokladnica
SK 46 8180 0000 0070 0052 0972
+ 421903 481117
riaditel.sostechgalanta@gmail.com
https:/lsostechga.edupage.org/

(ďalej v zmluve len "Kupujúci ti v príslušnom gramatickom tvare)
a

Predávajúci:
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla obce:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankovéspojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa:
Telefonický kontakt:
Email:

MERCATORDMS spol. s.r.o,
OR OS Bratislava L, Oddiel: Sro, vložka č. 1238/B
Krisztián Forró
Jasovská 3/ A, 851 07 Bratislava
17327547
2020293176
SK2020293176
VÚB a.s.
SK03 0200 0000 0018 3087 6057
Slovenská republika
www.mercator.sk
+ 421 918 744 143
mercator@mercator.sk

(ďalej v zmluve len "Predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare)

preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávanie - zadávanie zákazky podta §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon"}, ktorej úspešným uchádzačom sa stal Predávajúci.
Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky vyhlásenej verejným
obstarávaterom/osoboupodľa 7 ods. 1 pím. d) zákona o verejnom obstarávanía ponuka predávajúceho akoúspešného
uchádzača.



Kupujúci a predavajuct (ďalej v zmluve aj len "zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) v súlade
s pnslušnými ustanoveniami zákona čislo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
najma v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.

Článok l.
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy Je dodavka tovaru, ktorým je vybavenie: Dielenský nábytok, špecifikovaný v
Prílohe Č. l tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazky a v cene uvedenej podľa
Prílohy Č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky. Uvedené
prílohy Č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.2 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohách č.
1 a 2. tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez závad, funkčný a nainštalovaný na dohodnutom mieste plnenia
a odovzdať mu ho na základe protokolu O odovzdaní a inštalácii, (ak relevantné) predmetu Zmluvy s
podpismi pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný predmet Zmluvy v
množstve, druhu a cene pod ra príloh Č. 1 a 2 tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

1.3 Súčasťou komple nej dodávky predmetu Zmluvy vrátane dopravy, inštalácie, montáže. otestovania
funkčnosti a odovzdania do plnohodnotného úžfvarua tovaru bude aj:

zaručny list s min záruénou dobou 24 kalendarnvch mesiacov
pra ne ceruílkatv (vvhlasenie o zhode k tovaru)
protokoly o odovzdaní il inštalácii predmetu Zmluvy
manuál v slovenskom alebo českom jazyku
prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českom jazyku ( neoverený
preklad)

• záručný servis 24 kal. mesiacov

Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky

2.1 Kúpna cena predmetu Zmluvy špecífikovaná v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy, je stanovená na základe výsledku
verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.2., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov

2.2 Cena za dodávku predmetu Zmluvy Je
... 16185,00 lUR bez DPH, slovom ... šestnás trs.vstooserndesiatcäť ... euro,
Som/nie som platcom DPH: som (vyplniť)
DPH v EUR: 3 237,00 , slovom: tritisícdvestotridsaťsedem euro,
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje 19 422,00 EUR s DPH,
slovom: devatnásttislcštvrlstodvadsatdva euro.

2.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu spojené s doda nim
predmetu Zmluvy do miesta dodania, jeho inštalácie, montáže a otestovania funkčnosti.

2.4 Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve, odsúhlaseného oboma
Zmluvnými stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne iných
právnych predpisov, ovplyvňujúcich vorbu ceny na základe zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky
opravnených nákladov a ich náležitého dokladovania a preukázania.

2 5 Dohodnutu kupnu cenu za dodany predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na
zaklade riadne vystavenej akturv. Ll to do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci je
opravnenv vst VI faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom
odovzdaní, inštalovaní, otestovaní funkčnosti a odovzdania do plnohodnotného užívania celého
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predmetu tejto Zmluvy. Predávajúci nie je oprávnený nárokovať si na zaplatenie žiadnych preddavkov ani
mvch záloh pred riadnym odovzdarum predmetu tejto Zmluvy.

2.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo
doplnenie V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručenI
kupujúcemu Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov bezhotovostným platobným
stykom na úcei Preuávajúceho.

2.7 Faktora mU~1 obsahovat okrem mého aj údaje" názo projekte: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby
automobilového priemyslu a strojárstva v Galante a ITMS kód projektu 302020M578. Súčasťou faktúry
musí byť dodací list, potvrdený čitateľným podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho a otlačkom pečiatky
Kupujúceho.

Článok III.
Miesto plnenia a dodacie podmienky

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Stredná odborná škola technická Galanta - Muszaki
Szakkbzépiskola Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta.

3.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru, ktorým je vybavenie - Dielenský
nábytok, podla rozpisu v Príílohe č.l a 2 tejto Zmluvy je: do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti
tejto Zmluvy v súlade s bodom 9.6 článku IX.

3.3 Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodanim predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych
udalosti požiada kupujúceho o predlženie termínu dodania predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov, ktoré
bránili oreoavaíucemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade Kupujúci schváli
preoavajucemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha veci a okolností
skutočne vyžadujú. inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne dohodnutej lehote. Ak
nebude predrn r Zmluvy zo strany oreoavejuceho dodaný v lehote dohodnutej v tejto Zmluve, resp. ani v
dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, pripadne v riadne dohodnutej lehote, ak kupujúci neschváli
predávajúcemu doda očnu lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno od predávajúceho spravodlivo
požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený od tejto
Zmluvy odstúpit a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Článok IV.
Vlastnícke práva k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody

4.1 Vlastrucke pravo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej ceny
podla faktúry vystavenej Predávajúcim na celý predmet Zmluvy.

4.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia predmetu Zmluvy
na základe riadneho protokolu o odovzdaní.

Článok V.
Reklamácia a zodpovednosť za vady

5.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto
Zmluvy a vvsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady. Vady
dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení.
Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné uplatniť reklamáciu písomne poštovou
prepravou, faxom, resp. e-rnallorn najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu Zmluvy.
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5.2 Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade
s dodacími podmienkami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania
ceny, akosti, štruktúry tovaru.

5.3 Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu Zmluvy.
V prípade, ak Predavajúci považuje reklamáciu Kupujúceho uplatnenú v riadnom termíne za
neoprávnenu, prizve Kupujúci nezávislý kontrolný orgán kvality predmetu Zmluvy, ktorý spracuje posudok
na posúdenie jeho vác. Náklady spojené so spracovaním posudku hradí strana, ktorá spor prehrala. Forma
a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.

5.4 V pripade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy Predávajúcim,
a to v lehote do 3 pracovných dm odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu creukázatetne oznámené, že ním
dodaný predmet Zmluvy má Jdy il to v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 7
pracovnych dni, resp, na nové bez adne plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný
predmet Zmluvy robia neupotrebiteľnýrn.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať
a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osoba vo veciach technických: Stanislava Hegedušová , ( vyplniť meno a priezvisko
kontaktnej osoby)
Email: mercutor@mercator.sk "" (vyplniť služobnú emailovú adresu)
Telefón: ".0918744143 "" "" ( vyplniť služobné telefónne Číslo)

5.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s predmetom Zmluvy.
Predavajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy s dobou minimálne 24
mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych pripadoch dohodnuté s Kupujúcim inak. Počas 24 mesačnej
záruky vykona Predávajúci min. jednu preventívnu prehliadku predmetu Zmluvy a/alebo vykoná ich v
sulade s podmienkami stanovenvrm výrobcom.

5.7 V pnpade vzniku- zistenia zavady, ktora robí predmet Zmluvy neupotrebiteľným alebo funkčne len
čiastocne upotr ebi etnym, plynlJ le laI učnei doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude
prsornne potvrdene Kupujuc.m. pnpace, ak bude tovar v záručnej dobe nefunkčný po dobu viac ako 30
dni nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej
organizácie odstrániť vady, Kupujúci bude mať právo penalizovať Predávajúceho pokutou vo VýŠke 0,1 %
l kúpnej ceny tovaru za každý deň nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom mimofunkčnosti. To neplatí v
prípade, ak Predávajúci poskytne po dobu opravy Kupujúcemu náhradný tovar.

Článok VI.
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

6.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho
inštalácie a riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Predávajúcemu
vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok
Kupujúceho na náhradu škod v plnej výške,

6.2 V prípade omeškania Kupujúceho 50 zuplatenim zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má Predávajúci právo
na uplatnenie uroku z omeškania vo vvške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka v platnom
zneru.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a porušenie zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Predávajúceho.

7.2 Za podstatne porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje skutočnosť, ak Predávajúci:
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a) požadovany predmet Zmluvy dodal v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve.
b)neodstránil vadu/y opakovane napriek písomnej reklamácii Kupujúceho v primeranej dodatočnej

lehote na odstránenie vád,
c) a/alebo neodstráni! vadu/y vôbec,
b) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo

záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

Článok VIII.
Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy z.droja financovania z fondov Európskeho spoločenstva

8.1 Predávajuct čl Kupujúci je povinný strpieť vykon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou predmetu Zmluvy
a poskytnút súčinnosť pri vykone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len "NFP") a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona č, 292/2014 Z. z, o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona Č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova
príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných
podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za
strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna
odplata, náhrada ani iné plnenie.

8.2 Predávajúct je povinný predovšetkym oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy na základe
požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú
dokumentáciu učtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon
kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za učelom preventívneho riešenia problémov spojených s
preukazovarum realizacie dodávky predmetu Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci.

83 Nestrptnl€ kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Predavajúceho sa bude pova zo ať za závažné porusenie tejto Zmluvy. V prípade. vzniku škody v dôsledku
nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho. Je povmnv Predá ajucl túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa
ustanovuje po óobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v programovom období 2014-2020.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k Zmluve
podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom
Č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

9.3 Zmluva je vvhorovena v šresnch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávalúcí obdrží dva
rovnopisv a Kupujucl obdrží styri rovnopisy

9.4 Tato Zmluva, vrátane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami, ktorá ma odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy.

9.5 Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je doručenie správy z finančnej a administratívnej
kontroly o schválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky v rámci projektu s názvom:
Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante" a IT MS
kód projektu 302020MS78.
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9.6 Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia
spravy z kontroly vykonanej nadlacim organom, ( dalej len RO L v ktorej závere RO pripúšťa výdavky do
financovania projektu. V pnpade schválenia zákazky RO ako Poskytovateľ NFP, je Prijímater ako Kupujúci
podla tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúceho o dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie
Zmluvy môže nastať až zaslaním záväznej objednávky.

9.7 V prípade doručenia správy z finančnej kontroly o neschválení postupu verejného obstarávania na
predmet zákazky pre projekt s názvom: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového
priemyslu a strojárstva v Galante a ITMS kód projektu 302020M578, kupujúci nebude realizovať
predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.

Miesto a dátum podpisu: ..&.~~ ..k:.(:tMÁéJ Miesto a dátum POdPiSU: ... ra:!~ .. {...ť-.ff. .1..0-1.:V

s
Kupujúci: Pred ajúc':___

/'

Ing. Beáta Kissova
riadtteľka

..... ~;;;;?r .
P .' predávajúceho

Príloha Č. 1: vlastný navrh predmetu Zmluvy v súlade s opisom predmetu zákazky podložený prospektovým materiálom

alebo techruckvrn listom alebo certifikatom
Príloha C. 2: návrh na plenenie kritéria podľa prilony č.2A a štr, rozpočet podľa prllohv 2B

Príloha Č. 3: original dokladu alebo overená kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
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Číslo dožiadania: el-238003/2020/B 

VYPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného suou Bratislava I

><, uáturno L.8 10 2020

Oadlcl Sro
vrožka čisto i 238 B

l. Obchodné meno

MERCATOR DMS. spol. s.r.o

II. Sidlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné čislo):
Jasovska lJlica 3;;'1
Nazov obce' Bratisla .a
PS<> tlo 1 () ,
Štát: Slovenska republika

III. ICO: • 7 327 5·~

IV. Deň zapisu. O' 09. 991

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

, upa tovaru la ,JčE:lor'1Jeho precaia konečnému spotrebiteľovi /rnaloobchod/,
~ I\Up3 tovar . ld uc.>lc, Je 1(., pr(;da tJ f'fm prevadzkovateľorn živnosti Ivel'koobchod/,
3 vyrooa kovovycn xonštru CI' 3 :ch časti.
4 sprostrec ovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5 výroba ýrooxo l. dreva OKrem stotarstva.
6 prenajorn strojov cl prstrojov
7 iea~I!'g S,)(1jcn fj!l,lIIc.;OV,~i"'l

8 rnontaz nab)' :~,U z notovýcn drelov,
9 pr(,fl~IJ('I'1 ne JytOVyCtl prurstor ov v rozsan voľnej živnosti. bez služieb,

VII. Statutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Knsztián Forró
Bydlisko'



r
I Nazov ulice (ine ho verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné čisto):

Velká Maca 200
Názov obce: Veľká Mača
PSČ' 92[.' 32
Štát. Slovenská c[.)lJlJ l)'."
Dátum národe t. 3 i l' q l 
Rodnú črs!o 'l c, ':'

Vzni l< tunxcie i , ){I U j

Spôsob konania štatutárneho orgánu v menespoločnosti s ručením obmedzeným:
'J mene spoločnostl koná konateľ samostatne

VIII Spoločníci

Meno a pnezvisko: Kflsztlán Forró
Bydlisko:
Názov obce: Velká Mača 200
PSČ' 925 32
Stat. ":IV/t.::. ',1«'1 et t..hhl<. 1

Vyška ~Ida..l\l r·O ,)"OOO'j f:..' J Pt")dŽl1y :/•• I"ci )
Rozsah sptaterua I (, ,~) ,OU\.. ·.JH

Obchodné meno/nazov:
~ bl\rnt:' sr c
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
tvllerove nam. 4
Názov obce: Galanta
PSČ: 92:\ 01
Štát: SlovensKá republika

Vyška vkladu: 6 222,000000 EUR { Peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 6 222.000000 EUR

IX. Vysk< zákl ••dn ho imanra

X Rozsah splahHlia základneho imania

6972,000000 EUH

Ďalšie právne skutočnosti
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Xl. Ine> :1alsit" pravne skutocno: tI

1. SpOjOČ'10S~ ,~ ručerurn obmedzeným boia založená spoločenskou zmluvou zo dňa
12.81991 pocra § 106a ods. l a § 106n ods. I Zak. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a
ooorňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2231
2. V súlade s ustanoverurn § 764 ods. 2 Zák. Č. 513/1991 ZZ bola prispôsobená
spoločenská zmluva úpra e citovaného zákona. Stary spis: S.r.o. 2231
3 Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13 1.1995. Stary spis: S.r.o. 2231
4 Lápl3r1tCa 7 v iného zhrornazce 18 Konaného dňa 9.1.1996, na ktorom bol odsúhlasený
prevod cochodneno podielu Záprsnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.4.1996.
Dodatok i' <polo fo iskej zmluvo 70 dŕia " 8 4 1996 Zápisnica z mimoriadneho valného
zhromažuenia konaného dňa 15 5 1996 Stary spis: S.r.o. 2231
5. Zvyserne zaktaoneno Imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 18.5.1998.
Dodatok č k sporočensxe, zrnr, < , J') d!'ld l !ol 6 1998.
6 Z:íplsni,~a: IId neno .:rrOlT'dl JH ;,1 ZO ~jŕ.a 1 tl.1 i 2002.
Dodatok k spoíočensxr» zrn.uv. ! dŕ\) 5 1, 20ú2
i ZaľlSIW';d l (Id 'f f_;tlC Z3;;8 _! <' \',1 e '0 '_:'lrJfilaždorla konaného dňa 22.07.2004.
b Z<~~ s :. i l fPII'loric a ltnc. 118.enc zhro-naždenia LO dňa 18.10.2011
9 Záp.si rca l numonaríneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2015.

VyplS zo dňa 28 10.2020
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Osvedčovacia doložka
/05V.dčuj<:lll, le lt::nh) 'Isllnny (J(JM'I1l.;rll vnllkollim.r:", ;)" r,-il ,t:I;IO" l t:,(!,,1I0tlll: ej oo listinnej podoby podľa §35 ods, 1 písm. al zákona

t 30S/201:1 Z l 0,'1"1\1'011 <;,,('! ,:>O<Jub<: "ykoflu pú"QI1r;V:'!1 <JrljY't.; •• \:II;;""J muc. a Q zmene a doplneni nie torýcnzákonov (zákon o 8-
Governrnente: v 7ntlni naskorsrcn predpiSOv;) VylllaSl<.o Ura ..hl p(ld..;rodSlldu vlády Slovenskej republiky pre investicie a intormattzáciu Č,
33112018 Z I 'liUl,.'"'' k'r\,,1t'I,-11
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Príloha Č. 2A

NAVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky: DIt',,:!I)~k nab rok
Stručný opis: PlttdllwtOll1 lZlkazky le ohstar.in; dielenskeho nábytku a vybavenia odborných učební. Vybavenie
je určené du odbor rl th učebn, školy pre vyuku Odborných predmetov v strojárstve, automatizácii, či
mechatronrke

! Predmet zákazky

L_, _
Ml/subor

Cef),; za Ml

EUR bez DPH

,--------- --

;'\.[. (" .. ~'

Celkova cena >;Jui' . navrn n;Jl)tnenil! k"!~(I'"

, < ) 1.1 I 
1. )'010 '. ( , l ". "

.•. -., ~
,

~ \. -r , W ;/3, IlO

1',"1-/4. Som/nie som platcom DPH: ' ...
ť_,?;r '1/ JJ'II

5, Kontaktna osoba

,. /

{::.-f1. ~{",,!..f:,,:~ ... ?,~~,t.~~~/?~//t 'y

G. br •. ! i

7, TídC'Íof1lcky kontakt I 

.......... , .. , "\

Poznámka Uchádzať. svojim podpisom súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve a jej prílohách!
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Dielenský nábytok

,--- · ... -·.-.---.r.-· ..-----.·-· --l~:~::-;:;~:'-- - Spolu \l Eur bez _.- ! Spolu II Eur 5 l
Por. čisto ;;ciožk y i Názov položky MI/ks DPH20% II Eur I i.---t .. D~~ __ .. __ . _. DPH ; D~~=-=1'-._- - ._ .._ ... _-" _._----- ,~--_ ..•

I
; iSo! '1IkOVZ1 Skf {'., ., Giť!ln,l I J "'l OO l:' ? 81 - OO 763 'O' " . ]Q Jil,

_. '. J b, ) .' '1 . -. "",-_._ ....• _--;... --~._--. -t·-----·-·-~--- -1
: n,(·It>nskV srot 4t~S OO l! <, 026.00 J 00''>-20) 6 O ll ..W!

I ! i.._ ......• . ..

! """,l .; 2500.001 501.601 ">09-:1i,
iDli:~(ensky SH':

--_._ .. , -_.-_-_. _.._- : --- . --- .. - ti; --- __ J,
t. ;"OG\fI::Sr1\, I<:t"'tdll·'''· I 201..00 S 1 212.00 142,4°1 i ,ht;_·10

i I 202.00 6 1212.00 "'.40i 1·'''.40
_.... '---T--'----"-'---'

e; I
!Podve~ny kon:<lIPcr

_ ....___"._~"-J._____ ,,.•~,._

l I
6 !Dielenský stôl 745.00 I 745.00 149,001 894.00.

••. __ . __ "w ·•.• w._. --
7 Lavira do priestoru 79.00 8 632.00 126,40 758,40

8 Odpadkový kôš 67,00 4 268,00 53,60 321,60

9 Odpad kovY kôš 67,00 4 268,00 53,60 321,60
I
I 10 Vitrína jednostranná 249,00 2 498,00 99,60 597,60
i
I

SPOlU 16185,00 3237,00 19422,00

j
l
t..! 
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Dielenský nábytok

Por. číslo Názov položky
položky

<;atnlková skriňa 3.dielna, zváraná. vybavenie každého oddielu:

1
pol.ca, tyč, háčiky, medzistena, uzáver na visiact zámok, rozmer
1800xl?00x500mm, farba sivý korpus RAL 7035, dvere modré RAL
'?015, vetranie na dvierkach

Dielenský stôl s kontajnerom ; kontajner má zásuvku il dvierka ;.

2 Kontajner je umiestnený na pravej strane. Rozmer stola 850 x 2200 x
750 mm. Doska 40mm buková škárovka.Farba RAL 7035/5012

3
Dielenský stôl - kovová podnož farba RAL7035, doska buková
škárovka 40mm. Rozmer 850x2000x750mm

Obrázok Počet

24 

11 

12 



I \ - ...

4
Podvesný kontajner ž-zásovka /2x120mm/. rozmer 340x700x500,
kontajner uzarnvkarelný centrálne, farba 7035/5012

5
Podvesný kontajner ž-zásuvke /2x120mm/ • rozmer 340)(700x500,
kontajner uzamvkateľný centrálne, farba 7035/3000

6

Dielenský stôl, kovová podnož so 4-zásuvkovým uzarnvkateľným
kontajnerom, doska budková škarovka 40mm, 2 horné uzamvkateľné
skrinky S policou. Rozmer so sknnkarni 1950x1500)(750 mm, farba
RAL 7035/5012

7
Lavica do priestoru - kovová joklová zvarovaná podnož, sedacia časf z
dubových lát. Rozmer 424x2000x330mm

6

6

1

\

~

8
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4

8
Odpadkový kôs na komunálny odpad , objem 901, rozmer
900x450x300mm, farba sivá

9
Odpadkový kô~ na zber separovaného dopadu, objem 901, rozmer
900x450x340mm, farba sívo-žtá

10 Kovová vitrína jednostranná uzamykaterná, rozmer 1150x700x40mm

/'

4

2


