Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
Krajina:
Internetová adresa organizácie:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Mesto Zlaté Moravce - Mestský úrad
Ul. 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
00308676
2021058787
Slovenská republika
http://www.zlatemoravce.eu
Mesto Zlaté Moravce - Mestský úrad
Ing. Kristína Bödörová
037/6923926
kristina.bodorova@zlatemoravce.eu

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“).
II. PREDMET OBSTARÁVANIA

Názov zákazky: Vybudovanie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce
_nábytok
CPV: 39160000-1 – Školský nábytok
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výroba nábytku na mieru pre ZŠ Mojmírova 2 v rámci projektu
„Vybudovanie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“, spolufinancovaného z Integrovaného
regionálneho operačného programu, vyhláseného ÚRADOM PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE
INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou
dotácie, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.

Podrobný opis predmetu zákazky: je špecifikovaný v prílohe číslo 1 tejto výzvy
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 3 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce
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III. PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač predloží vyplnený ,,Návrh na plnenie súťažných kritérií“ v zmysle Prílohy č. 1
a čestné vyhlásenie Príloha č. 2 tejto Výzvy. Prílohy musia byť vyplnené, podpísané,
a opečiatkované a v Prílohe č. 1
Minimálne požadovaná záruka na celý predmet zákazky je 24 mesiacov.
Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku na mieste realizácie predmetnej zákazky
nakoľko sa jedná o výrobu nábytku na mieru. Prosím Vás termín obhliadky si treba
vopred dohodnúť s kontaktnou osobou telefonicky alebo prostredníctvom emailu
uvedeného v bode číslo 1 predmetnej výzvy. Obhliadku je možné osobne si nahlásiť
v termíne od 03.10.2018 do 12 .10.2018.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní,
v súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný
výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové,
priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú
uvedené tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade predloženia
ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu
tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom.
V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na
udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo
záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo
záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar,
stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo
konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje.

IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum:
15.10.2018
Čas:
12:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, uvedenú v bode IV. a v súlade s
bodom III tejto Výzvy,:
a) elektronicky na e-mailovú adresu: kristina.bodorova@zlatemoravce.eu, alebo
b) prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu verejného obstarávateľa
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uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo
c) osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne predloží uchádzač ponuku
v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa
uvedenej v bode 1 tejto Výzvy aj nápis: „Nábytok – NEOTVÁRAŤ“
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 12 mesiacov od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk
MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY:
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky
vrátane DPH.
Otváranie ponúk: Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedené
v bode 4 tejto Výzvy budú otvorené na adrese sídla verejného obstarávateľa uvedenej v bode
1 tejto Výzvy dňa: 15.10.2018 o 13:00 hod. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom
účasť na otváraní ponúk.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: Verejný obstarávateľ mailom oznámi
uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi,
že neuspeli. Neúspešným uchádzačom v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj
identifikáciu úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude s víťaznému uchádzačovi
uzavretá zmluva,
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie
ponúk nebola doručená ani jedna ponuka,
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak kontrolný orgán neschváli
verejné obstarávanie,
- nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným
požiadavkám,
- neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný
limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky,
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-

podpísať zmluvu len úspešnému uchádzačovi, ktorý bude mať vykonaný zápis
v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit
zadávanej zákazky vyžaduje.

VI. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH SPOLU: 34 189,22 EUR
VII. OBSAH PONUKY
Ponuka, predložená uchádzačom, musí obsahovať:
1. Vyplnené a ocenené podklady v zmysle bodu III. tejto výzvy
2. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických
osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač
predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa
3. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

VIII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
1. Výsledkom verejného obstarávania bude podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom.
Termín plnenia: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.
IX. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním
poverené osoby,
- Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- Úrad vládneho auditu,
- Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
- Kontrolné orgány Európskej únie,
- Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
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Dátum vyhotovenia výzvy: 01.10.2018
Výzvu vypracoval: Ing. Kristína Bödörová
Prílohy:
Príloha 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií
Príloha 2 Čestné vyhlásenie
Príloha 3 Návrh zmluvy
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Príloha č. 2:
Čestné vyhlásenie
Predmet zákazky:
Vybudovanie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce _nábytok
Verejný obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce

dolu podpísaný ......štatutár spoločnosti ...... vyhlasujem:
- že spoločnosť príjma finančné prostriedky z verejného sektora podľa §2 ods. 1 písm a) bod
1. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako partner verejného sektora a zároveň podľa § 2 ods. 2 zákona č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, sme osobou, ktorá nepodlieha zápisu do registra partnerov verejného sektora,
nakoľko nespĺňame zákonné podmienky pre zápis t.j. poskytnuté finančné prostriedky
neprevyšujú sumu 250 000 eur v kalendárnom roku;
- že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia povinností v
oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva za ktoré by nám bola
uložená sankcia;
- že sme sa nedopustili závažného porušenia profesijných povinností;
- že sme sa nepokúsili neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávateľa;
- že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom;
- že neexistujú dôvody ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž.

....................................................................
Pečiatka a podpis
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Príloha č. 2:
Návrh kúpnej zmluvy
uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
1. Zmluvné strany

1.1

Kupujúci:

Mesto Zlaté Moravce

Sídlo:

Mestský úrad, Ul. 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Štatutárny orgán:

PaedDr. Dušan Husár , primátor mesta

IČO:

00308676

DIČ:

2021058787

Miesto plnenia:

ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Ďalej len Kupujúci

1.2

Predávajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Ďalej len Predávajúci
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2. Predmet kúpnej zmluvy
2.1

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho
vlastnícke právo k tomuto Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar kúpnu cenu podľa
tejto Zmluvy.

2.2

Tovarom pre účely tejto Zmluvy je „NÁBYTOK“, podrobne špecifikovaný v Špecifikácii
predmetu zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Tovar“).

2.3

Dodanie Tovaru zahŕňa jeho výrobu na mieru, dodanie do miesta plnenia , jeho inštaláciu,
odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie osôb poverených Kupujúcim, predloženie
príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: vyhlásenia o zhode, návody na
obsluhu, záručné listy, preberací protokol, inštalačný protokol.

2.4

Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom Tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho
predaja podľa tejto zmluvy.

3. Dodacie podmienky
3.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý Tovar Kupujúcemu do 3 mesiacov
od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi Predávajúci
kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred a to písomne prostredníctvom e-mailu.

3.2

Miestom dodania Tovaru: Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce. (ďalej len „miesto
dodania“).

3.3

Predávajúci je povinný Tovar riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na jeho
dodanie uvedenej v bode 3.1.

3.4

Kupujúci je povinný pri dodávke Tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne
reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tovaru.

3.5

Zistenie vád je Kupujúci povinný oznámiť písomne formou Reklamačného protokolu.

3.6

Dodaný Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti
uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Kupujúci je oprávnený pri
dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného Tovaru, ako toho ktorý je
uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy tento Tovar neprevziať. Špecifikácia Tovaru v prílohe č.
1 tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej Predávajúcim vo
verejnom obstarávaní.
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3.7

Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia Tovaru do prevádzky Predávajúcim
v mieste dodania.
4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1

Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade
s ponukou Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto:
Celková cena bez DPH:

EUR

DPH 20 %.

EUR

Celková cena vrátane DPH:

EUR

slovom: .....................................

EUR s DPH

4.2 Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný Tovar bez závad. V uvedenej
kúpnej cene podľa bodu je zahrnuté: cena Tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a
uvedenie do prevádzky, príslušná technická a sprievodná dokumentácia, opravy, údržba a všetky
ostatné finančné náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu. Uvedená cena za Tovar je
konečná.
4.3

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov
spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany Kupujúceho
a vystavením faktúry.

4.4

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.

4.5

Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o

dani z pridanej hodnoty v platnom znení aj názov a ITMS kód projektu, aby boli
jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. V prípade,
že doručená faktúra nebude vystavená správne, je Kupujúci oprávnený predmetnú faktúru
vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju Kupujúcemu s uvedením
novej lehoty jej splatnosti. Prílohou k faktúre bude: preberací protokol a súpis Tovaru

Tel.: +421 37 69 239 26
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
Prima banka Zlaté Moravce: 2260010001/5600
VÚB Nitra
: 33422162/0200

IČO:00308676
DIČ:2021058787

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba
5.1

Predávajúci ručí za vlastnosti Tovaru počas záručnej doby, ktorá bola Predávajúcim stanovená
na 24 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštalačného protokolu.
Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade
s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní podľa čl. 2. a podľa platných právnych
predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.2

Predávajúci sa zaväzuje v prípade, ak opravu, alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku
Tovaru bude potrebné vykonať mimo miesta jeho dodania, zabezpečiť jeho dopravu na miesto
vykonania opravy alebo záručnej preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady.
Uvedené platí aj pre jeho vrátenie späť na miesto dodania.

5.3

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Tovaru počas záručnej doby, má Kupujúci
právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady Tovaru, vrátane, nie však
len, všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho
bezchybnému prevádzkovaniu, poradenskej starostlivosti o inštalovaný Tovar, dodávky
funkčného príslušenstva k Tovaru.

5.4

Záruka na Tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci Tovar používa
a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií Predávajúceho, obsiahnutých
v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo
stany Kupujúceho.

5.5

Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Tovaru uplatní bezodkladne po ich
zistení. Ohlásenie vady Tovaru za Kupujúceho oznámi Predávajúcemu oprávnená osoba
Kupujúceho na tel. číslo: ……………………, alebo na e mail: ……………………………….

5.6

Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na Tovar počas desiatich (10) rokov od
ukončenia výroby posledného zhodného typu Tovaru.

5.7

Všetky servisne zásahy v záručnej dobe musia byt vykonávané technikom autorizovanej
servisnej organizácie pre ponúkanú značku zariadenia do 48 hodín od nahlásenia poruchy
Predávajúcemu.

6. Sankcie
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6.1

Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a
kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať
Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania.

6.2

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a
omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a
kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok
omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

6.3

Kupujúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek porušenia Kúpnej zmluvy zo strany
Predávajúceho uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každé porušenie Kúpnej
zmluvy samostatne.

6.4

Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie
zmluvnej pokuty Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho uvedený vo výzve.

6.5

Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorú
svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok Kupujúceho na
odstúpenie od zmluvy.
7. Odstúpenie od zmluvy

7.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve,
zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá.
Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a následne zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

7.2

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa Kúpnej zmluvy, a to
bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.

7.3

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek porušil
zmluvné povinnosti.
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7.4

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane alebo okamihom odmietnutia jeho prevzatia druhou
zmluvnou stranou.

7.5

Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
a)

Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude
vyhlásené exekučné konanie.

b)

V primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie, pričom zmarí Predávajúcemu možnosť
vykonať plnenie podľa tejto zmluvy.

d)

Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky
plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Kupujúceho,

e)

Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto
zmluvy súvisiacich s činnosťou Kupujúceho.
8. Platnosť zmluvy

8.1

Táto zmluva je platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
splnením všetkých nasledujúcich podmienok:
a)

schválením zákazky zo strany poskytovateľa, t.j. doručením správy z kontroly
dokumentácie z verejného obstarávania Kupujúcemu;

8.2

b)

vystavením prvej písomnej objednávky na dodávku Tovaru zo strany Kupujúceho;

c)

zverejnením Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.

Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiť:
a)

dohodou zmluvných strán,

b)

odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie je
účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

8.3

V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo
dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň
odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu
škody.
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9. Spoločné ustanovenia
9.1

Predmet zmluvy je financovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu:
Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO2-SC222-2016-13.

9.2

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými
prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené
osoby;

9.3

b)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;

c)

Úrad vládneho auditu;

d)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;

e)

Kontrolné orgány Európskej únie;

f)

Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;

g)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;

h)

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu
nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim.
10. Osobitné ustanovenia

10.1

Predávajúci sa zaväzuje, že
a)

nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol
zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb,
počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;

b)

informácie a podklady poskytnuté Kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie
predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy.

10.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nepostúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretie
osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Písomný súhlas za Kupujúceho
je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
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11. Záverečné ustanovenia
11.1

Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou
formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s § 10 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a
súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade potreby.

11.2

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov na webovom sídle Kupujúceho. Zmluvné strany berú na
vedomie, že táto zmluva je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinne zverejňovanou zmluvou.

11:3

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.3

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
Predávajúci a tri vyhotovenia Kupujúci.

11.4

11.5

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
a)

Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy

b)

Príloha č.2: Rozpočet

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne
riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor
nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie
príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky
a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky.

11.6

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy.
Zmluvné strany sa a takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť
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neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
11.7

Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle,
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že
obsahu zmluve porozumeli v celom rozsahu.

V................, dňa:

V................, dňa:

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:
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Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy

Učebňa

Druh

Vybavenie
knižnice

Stolička pre knihovníka

Vybavenie
knižnice

Knihovnícky regál

Vybavenie
knižnice

Množstvo

15

Knihovnícky regál na
časopisy

Stoly do študovne

Stolička do študovne
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1

Minimálna špecifikácia, rozmer min. 500x500x760mm,
Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm,
Farebné prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa, s
možnosťou vytvorenia variabilných zostáv.
Minimálna špecifikácia: rokovacia čalúnená stolička, oceľový
20 rám lakovaný na čierno (profil ovál), stohovateľná (5 ks),
sedák so spodným plastovým krytom, nosnosť 100 kg.
20

Vybavenie
knižnice
Vybavenie
knižnice

1

Všetky dolu uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je Uchádzač je povinný doplniť presné
uvedené inak
parametra ponúkaného nábytku vyrobeného
na mieru. V prípade že má daný nábytok aj
typové označenie uchádzač doplní aj toto
označenie.
Minimálna špecifikácia: čalúnená stolička (alebo ekvivalent),
pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky
sedáku, plynový piest, na kolieskach
prosíme doplniť
Minimálna špecifikácia, rozmer 1800x580x360mm, Materiál
LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Farebné
prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa.
prosíme doplniť
Minimálna špecifikácia, rozmer 1500x1160x360mm, Materiál
LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Farebné
prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa.
prosíme doplniť
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Pracovisko učiteľa biochémia

Vybavenie
odbornej učebne
Biológie

Mobilné laboratórne
pracovisko učiteľa biochémia

Vybavenie
odbornej učebne
Biológie
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Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra
učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre
odbornú učebňu biochémie má byť minimálne vo vyhotovení z
pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky.
Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer
min. 1200x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s
aretáciou. Kontajner učiteľa - minimálna špecifikácia - 31
zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na
kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička
minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym
mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým
piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou
min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné
prevedenie podľa vzorkovníka.
prosíme doplniť
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie
230V/50Hz. Požadovaný rozmer pracoviska min.
1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky
odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou
kovovou konštrukciou s párom pevných bantamových kolies a
s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou.
Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu
minimálne hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dvierka majú
1
byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm.
Dvierka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má
byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm.
Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom.
Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej nezávadnosti,
certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť v
zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche má byť
prosíme doplniť
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osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom
150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z
chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na
existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s
možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej
bandasky). Na pracovnej ploche má byť vyvedený ventil na
pripojenie plynu. Na pracovnej doske má byť osadená batéria
na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený
olivkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou
pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie
pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na
existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený
prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má
byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max.
150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnými popismi
prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s
uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V.
Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným
požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie.
Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre
uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, skladacej
učiteľskej stoličky. Pracovisko má mať bezpečnostný
certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho
zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v
slovenskom jazyku. Farebné prevedenie pracoviska podľa
vzorkovníka.
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Bezpečnostná skriňa na
chemikálie - biochémia
Vybavenie
odbornej učebne
Biológie

Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do
školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu
hrúbky 0,7 mm, zváraná, oblé hrany, uzamykateľná,
povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Minimálne 4
1,000
ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného
plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a
vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900
mm rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm.
prosíme doplniť

Mobilné laboratórne
pracovisko žiaka biochémia

Vybavenie
odbornej učebne
Biológie

Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 až 4 žiakov s pripojením
na sieťové napätie 230V/50Hz, altrnatívne na zdroj veternej
alebo slnečnej energie. Požadovaný rozmer pracoviska min.
1200x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky
odolného materiálu.Pracovisko má byť vyrobené s pevnou
kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a
s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou.
Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu
minimálne hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dvierka majú
byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm.
8,000 Dvierka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany
posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú byť montážne
otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk.
Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min.
hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou
úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím
lakom. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej
nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a
má byť v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche
má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom
150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z
chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na
prosíme doplniť
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existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s
možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej
bandasky). Na pracovnej ploche má byť vyvedený ventil na
pripojenie plynu. Na pracovnej doske má byť osadená batéria
na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený
olivkou. Prívod vody do batérie má byť riešený z možnosťou
pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie
pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na
existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený
prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má
byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má
mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s
nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú
byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a
bezpečné napätie max. 30V, 2x zásuvky na bezpečné
jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné
napätie, prvky majú byť rozložené symetricky aby panel mohla
používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na bezpečené
napätie AC - banánik 4mm; 10A; čierny; Parametre zásuvky
na bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A; čierny ( -)
červený ( +) ; Elektropanel musí zodpovedať platným
bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské
prostredie. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie
pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do
max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a
určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov.
Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky
pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a
návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Farebné prevedenie
podľa vzorkovníka.
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Vybavenie
odbornej učebne
Biológie

Žiacky laboratórny stôl biochémia

Vybavenie
odbornej učebne
Biológie

Laboratórna stolička pre
žiaka - biochémia

Pracovisko učiteľa
(učiteľská katedra,
stolička, kontajner)
Vybavenie
odbornej
Polytechnickej
učebne
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Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia,
výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska
13,000
hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým
náglejkom. Rozmer min. 1300x600x750 mm
Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou,
26,000 výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo min. s CPL laminátu,
alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra
učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre
učebňu techniky má byť minimálne vo vyhotovení: kovová
konštrukcia z jaklového profilu min. 40×40×2 mm, rám
30×30×2 mm, pracovná laminodoska s hrúbkou min. 18 mm a
ABS hranami. Povrchová úprava – vypaľovací lak z umelej
1,000 živice. Katedra má byť minimálne s 2-zásuvkovým
kontajnerom z celozváranej konštrukcie, uzamykanie na
cylindrický zámok. Minimálny rozmer stola má byť 1300 x
750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička minimálne so
stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s
nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej
chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg.
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Mobilné pracovisko
učiteľa na obrábanie
kovov a dreva so
závesným panelom

Vybavenie
odbornej
Polytechnickej
učebne
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Dielenské pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva
pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska sú
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh,
brúska), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný
panel. Rozmer pracoviska 150x60x90 cm (š x h x výška
vrátane závesného panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom
vystuženom podvozku s párom pevných kolies a párom
otočných kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je
vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 1 mm
hrubého plechu. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla a sú
osadené v čapoch. Stolová doska je vyrobená z bukových
hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne
1,000 obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami.
Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel je vyrobený
z perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230
V je zabezpečené flexibilných pripojením v dĺžke +/- 5m. Na
prístupnej strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na 230 V.
Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Stavebnicové
zariadenie na obrábanie dreva a kovov majú funkciu brúsky a
sústruhu s nasledujúcim technickými parametrami: bezpečné
napájacie napätie, pozdĺžny posuv a obsahujú toto
príslušenstvo: trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja,
otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.
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Vybavenie
odbornej
Polytechnickej
učebne

Kovové skrine na
odkladanie náradia odborná učebňa
techniky
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Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského
náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z oceľového
plechu hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie
dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie
2,000
min.: 4 police a 3 zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť
zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta, Rozmery
min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice.
prosíme doplniť
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Mobilné pracovisko
žiaka na obrábanie
dreva - odborná učebňa
techniky

Vybavenie
odbornej
Polytechnickej
učebne
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Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre
skupinu max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na
napätie 230V, má obsahovať min. stavebnicový sústruh na
obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi
stredmi v rozsahu min. 50-120 mm, Motor: otáčky min. 11000
ot/min, 3A, zdroj 12 V, držiak nástroja, dlátko, trojčeľusťové
skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane, podpora pre nástroj,
upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine ),
úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na
odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min.
120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku
(alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných
kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť
5,000
vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť
vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať
do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť
vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do
tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov
a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný
panel má byť z perforovaného plechu a siahať do výšky max.
150 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť
zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s
flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na
prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na
230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou
dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie,
zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.
prosíme doplniť
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Mobilné pracovisko
žiaka na obrábanie kovu
- odborná učebňa
techniky

Vybavenie
odbornej
Polytechnickej
učebne
Vybavenie
odbornej

Stolička kovová, otočná,
dielenská
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Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie kovu - pre skupinu
max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie
230V, má obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie
kovu (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu
min.40 -70 mm, Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000
ot./min., pozdĺžny posuv, trojčeľusťové skľučovadlo, držiak
nástroja, otočný strediaci hrot, nástroj, sústružnícky nôž,
upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine),
úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na
odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min.
120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku
(alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných
kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť
5,000
vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť
vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať
do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť
vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do
tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov
a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný
panel má byť z perforovaného plechu a siahať do výšky max.
150 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť
zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s
flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na
prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na
230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou
dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie,
zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.
prosíme doplniť
25,000 Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia,
sedák LDT, otočná
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Polytechnickej
učebne
Didaktické
pomôcky pre
odbornú
Polytechnickú
učebňu

Regále na materiál a
výrobky - odborná
učebňa techniky
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6,000
Dielenský kovový policový regál s nosnosťou min. 100 kg,
vonkajšie rozmery min. (v × š × h): 2000 × 1000 × 600 mm.
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Príloha č.2: Rozpočet

Učebňa
Vybavenie knižnice
Vybavenie knižnice
Vybavenie knižnice

Druh
Stolička pre knihovníka
Knihovnícky regál
Knihovnícky regál na časopisy

Vybavenie knižnice
Vybavenie knižnice
Vybavenie odbornej učebne Biológie
Vybavenie odbornej učebne Biológie
Vybavenie odbornej učebne Biológie
Vybavenie odbornej učebne Biológie
Vybavenie odbornej učebne Biológie
Vybavenie odbornej učebne Biológie
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Množstvo 1 ks bez DPH
1
15
1

Spolu bez DPH
Spolu SDPH
- €
- €
- €

- €
- €
- €

- €
- €
- €

- €
- €
- €

1

- €

- €

1

- €

- €

8

- €
- €

- €
- €

- €

- €

Stoly do študovne

20

Stolička do študovne
Pracovisko učiteľa - biochémia
Mobilné laboratórne pracovisko
učiteľa - biochémia
Bezpečnostná skriňa na chemikálie
- biochémia
Mobilné laboratórne pracovisko
žiaka - biochémia
Žiacky laboratórny stôl - biochémia
Laboratórna stolička pre žiaka biochémia

20
1
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Vybavenie odbornej Polytechnickej
učebne
Vybavenie odbornej Polytechnickej
učebne
Vybavenie odbornej Polytechnickej
učebne
Vybavenie odbornej Polytechnickej
učebne
Vybavenie odbornej Polytechnickej
učebne

Pracovisko učiteľa (učiteľská
katedra, stolička, kontajner)
Mobilné pracovisko učiteľa na
obrábanie kovov a dreva so
závesným panelom
Kovové skrine na odkladanie
náradia - odborná učebňa techniky
Mobilné pracovisko žiaka na
obrábanie dreva - odborná učebňa
techniky
Mobilné pracovisko žiaka na
obrábanie kovu - odborná učebňa
techniky

Vybavenie odbornej Polytechnickej
učebne

Stolička kovová, otočná, dielenská

Didaktické pomôcky pre odbornú
Polytechnickú učebňu
Cena spolu

Regále na materiál a výrobky odborná učebňa techniky
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1

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €
- €

- €
- €

1
2
5

5
25
6
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