KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka
medzi

Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
sídlo : Včelárska 1, 97101 Prievidza
IČO : 36320439
DIČ: 2021592518
IČDPH: SK2021592518
bankové spojenie : SLSP
číslo účtu : SK54 0900 0000 0003 7276 7800
kontaktná osoba : Ing. Daniel Krajčovič, konateľ
tel. : +421 46 519 87 11
email: satarovar@daffer.sk

na strane jednej, ďalej ako „predávajúci“
a
Objednávateľ

Obec Zázrivá
sídlo '.Stred 409, 02705 Zázrivá
IČO : 00315010
DIČ : 2020561906
IČ DPH : nie je platca DPH
bankové spojenie: VUB
číslo účtu : SK45 0200 0000 0000 1762 7432
kontaktná osoba :JUDr. Matúš Mních, starosta obce
tel. : +421 907 887 756
email: obeczazriva@stonline.sk
na strane druhej, ďalej ako „kupujúci“

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená
zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci
vyhlásenej zákazky "Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov na ZŠ v Zázrivej"“.
Článok 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve,
ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy - rozpočet.

1.2 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň.
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1.3 Súčasťou dodávky tovaru je jedna doprava na miesto určenia. Dopravu, v prípade
preferencie dodávky tovarov na 2x z dôvodu skoršieho odobratia prvkov, ktoré sú
naskladnené, si kupujúci zabezpečuje vo vlastnej réžii.
Článok 2
Čas plnenia, miesto plnenia

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia.
Základná škola Zázrivá.

2.2 Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 180 dní od
účinnosti tejto zmluvy.
2.3 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční medzi zástupcom predávajúceho
a kupujúceho na základe výzvy predávajúceho telefonicky alebo mailom najmenej 3
dni pred dodávkou tovaru. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa
bude považovať za splnenú dňom jej prevzatia. Za prevzatie sa považuje podpísanie
Protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru oboma zmluvnými stranami.

2.4 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva a kvality
tovaru pri jeho prevzatí.
2.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar.Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať
nekvalitnú alebo nekompletnú dodávku.

2.6 K nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym
odovzdaním v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.
Článok 3
Cena a platobné podmienky

3.1 Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán a špecifikovaná v bode
3.2 tejto zmluvy na základe prílohy č.l k tejto zmluve. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Cena za dodávku tovaru:
Cena celkom v € bez DPH
DPH
:
Cena celkom v € s DPH

:

:

24 212,50 €
4 842,50 €
29 055,00€

3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na základe faktúry,
ktorá musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 60 dní od
dátumu jej vystavenia. Faktúra bude vystavená dňom prebratia tovaru.
3.4 Kúpna cena je cenou maximálnou, a je vrátane dopravy do miesta plneniaa ďalších
nákladov spojených s dodaním predmetu kúpy.
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Článok 4
Sankcie

4.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený
vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za
každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu
uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.
4.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý
deň omeškania. Kupujúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada
škody týmto nie je dotknutá.

Článok 5
Záruka
5.1 Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania, t.j. dátumom uvedeným na
Protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami.
Prípadná reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.
5.2 Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a inštaláciou
kupujúceho.
Článok 6
Vyššia moc

6.1 Zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov,
vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla
prekážka účinkom vyššej moci.

6.2 V prípade vyššej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku a konci účinku vyššej
moci informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo
telefonicky) od jej vzniku.Pri nesplnení tejto povinnosti sa nemôže zmluvný partner
na účinok vyššej moci odvolávať.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle §
47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpočet - zoznam položiek
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7.3 Všetky doplnky a zmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne
a vyžadujú podpis zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy
a priebežne číslované.
7.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z ktorých dva (2) exempláre
obdrží predávajúci a dva (2) kupujúci.
7.5 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Utvar vnútornej kontroly
Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby
poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
í) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Zázrivej, dňa:

-

JUDr. Ma
Štatutárny orgán
kupujúceho

V Prievidzi, dňa:

Ing. Daniel Krajiovič, Štatutárny orgán
predávajúceho
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Názov položky

Učiteľská katedra so stoličkou a kontajnerom
odborná učebňa techniky

Mobilné pracovisko učiteľa - odborná učebňa
techniky

Merná
jednotka

sada

ks

Jednotková cena bez
DPH

Množstvo

Špecifikácia

Skupina

1

Pracovisko učiteľa je v zložení katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre
učebňu techniky je vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového profilu 40x40x2 mm, rám
30x30x2 mm, pracovná laminodoska s hrúbkou 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Katedra má 2-zásuvkový kontajner z celozváranej konštrukcie,
uzamykanie na cylindrický zámok. Rozmer stola je 1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná
stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla,
plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky
kategórie „C. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

NAB

290,00 €

290,00 €

NAB

858,00 €

858,00 €

NAB

272,00 €

544,00 €

5

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre dvojicu žiakov. Pracovisko je pripojiteľné na
napätie 230V, obsahuje stavebnicový sústruh na obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť
medzi stredmi v rozsahu 50-120 mm, Motor: otáčky 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 je 120x60xl50cm (š x h x výška vrátane
závesného panelu, modifikácia tohto rozmeru je možná len na jeden z rozmerov a to max. do 5% z
uvedenej hodnoty). Pracovisko je vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (aj s párom pevných
kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia je vyrobená z 3 mm plechu,
skrinka a police sú vyrobené z Imm 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 obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má zrazené
hrany. Závesný panel je z perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V je
zabezpečené flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m. Na prístupnej strane pracoviska je
vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska
nr»» Inhn nŕoctfSusnio začkniAíiÍP a PmtntnJ n movUm'rtn nra-uÁrlzirv

NAB

868,30 €

4 341,50 €

NAB

882,60 6

4 413,00 €

NAB

68,00 €

1W8.WE

1

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 150x60x150 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 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

Spolu bez DPH

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.
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. Má robustnú zváranú konštrukciu z

Kovové skrine na odkladanie náradia

ks
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oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí je dvojbodovým rozvorovým zámkom.
Vnútorné vybavenie: 4 police a 3 zásuvky, nosnosť police 50 kg, nosnosť zásuvky 40 kg, štandardná

perforácia chrbta. Rozmery (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice.

Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva
odborná učebňa techniky

ks

Pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná
učebňa techniky

ks

5

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie kovu - pre dvojicu žiakov. Pracovisko je pripojiteľné na
napätie 230V, obsahuje stavebnicovú brúsku (parametre: Motor: zdroj 12 V, otáčky motora 18 000
ot./min., hlava na uchytenie brúsneho papiera, upevňovanie pomocou T drážky, možnosť použiť do
ruky alebo upevniť k základni videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov a
závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska je 120x60xl50cm (š x h x výška vrátane
závesného panelu, modifikácia tohto rozmeru je možná len na jeden z rozmerov a to max. do 5% z
uvedenej hodnoty). Pracovisko je vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (aj s párom pevných
kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia je vyrobená z 3 mm plechu,
skrinka a police sú vyrobené z Imm 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 obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má zrazené
hrany. Závesný panel je z perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V je
zabezpečené flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m, Na prístupnej strane pracoviska je
vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný cerfjfikát. Súčasťou dodávky pracoviska
je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

Stolgka kuvgvä. atoŕná. didenaj

kž
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Dielenská stolička, víška46cm kovová konštrukcia sedák LDT otočná

Dielenské pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, pripojitefné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska sú

Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie odborná učebňa techniky

ks

3

Stolárska hoblica - odborná učebňa techniky

ks

5

sada

1

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky biochémia

ks

2

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky bez skla

ks

1

sada

1

ks

15

Bezpečnostná skriňa na chemikálie

Pracovisko učiteľa - fyzika

Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do učebne

fyziky

Laboratórna žiacka stolička do učebne fyziky

ks

30

Pracovisko učiteľa - učebňa IKT a Jazykov

ks

1

Žiacky stôl - učebňa IKT a jazykov

ks

18

Stolička pre žiaka - učebňa IKT a jazykov

ks

18

Stolička pre knihovníka

ks

1

Stoly do študovne

ks

20

Stolička do študovne

ks

20

V Prievidzi dna 20.5.2020

zariadenia na obrábanie dreva a kovov (vŕtačka, pílka, brúska), úložný priestor na odkladanie nástrojová
závesný panel. Rozmer pracoviska 60x60x90 cm (š x h x výíka vrátane závesného panelu). Pripojenie
pracoviska na napätie 230 V je zabezpečené flexibilných pripojením v dĺžke +-/- 5m.

Dielenská stolárska hoblica so stabilnou konštrukciou, buková, s pracovnou doskou vybavenou
predným vozíkom a na zadnej stene odkladacou truhlicou. Súčasťou je zásuvka a súprava 4
nnnrnyrh knlikw ťHtawŕ wnw 1760 61 h x MQ mm
Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia z
oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zváraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací
lak z umelej živice. Obsahuje 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu,
nosnosť vaničiek 30 kg, odvetravanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine
147H mm atftmwrAiifan dŕrinp Q70vlRň» i q^Hrnm
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie
úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dvierka, 1/3 plné dvierka. Rozemr: 1950x800x400 mm. Farebné
nrpvFťiŕfiií* nnrita v/nrkňvnílcA
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, rektifikačné skrutky nastaviteľné z vnútra skrine, sada pre
uchytenie do steny, spoj nerozoberateľný, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie
úrovne, uzamykateľná, plné dviere. Rozmer 1950x800x400 mm. Farebné preverdenie podľa
vnvitfivnílra
Pracovisko učiteľa je v zložení katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre
odbornú učebňu fyziky je vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky.
Pracovná doska z LDT hrúbky 22mm, rozmer katedry 1200x600x800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s
aretádou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných
výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym
mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej
konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C". Farebné prevedenie podľa
Kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, chemicky odolná stolová doska
hrúbky 18 mm. Kovová konštrukcia je štandardne modrej farby. Rozmer 1300x600x750 mm

Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu vhodného
pre laboratórne prostredie
Pracovisko učiteľa je zložené z katedry učiteľa, stoličky učiteľa a kontajnera. Katedra učiteľa pre
odbornú učebňu biochémie je vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie s výškovonastaviteľnými
nožičkami. Pracovná doska je z LDT hrúbky 22mm, rozmer pracovnej dosky je 1200x600mm, výška
stola 800mm, hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer
400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička so stredne
vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom,
na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie X". Farebné
Kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika
alebo lichobežníka. Kovová konštrukcia je štandardne modrej farby. Rozmer základne lOOOmm,
hlhka základne SSflmm výška smia 7Sf> mm
Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná.Kovová konštrukcia je štandardne modrej
Jar.b'ú______________________________________________________________________________
Čalúnená stolička, pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest,
na kolieskaJi.
Rozmer 500x500x760mm, Materiál LDS hrúbky 18 min, s hranou ABS 2 mm, Farebné prevedenie
podľa vzorkovnika. aolv íe možné ukladať do variabilných zostáv,
Rokovacia čalúnená stolička, oceľový rám lakovaný na čierno (profil ovál), stohovateľná (5 ks),
seoák a spodným casiovÝm katom. nosnosť. 1DQ ke. Poťah. l&teľ'L"

NAB

187,00 €

561,00 €

NAB

359,00 €

1 795,00 €

NAB

499,00 €

499,00 €

NAB

307,00 €

614,00 €

NAB

208,00 €

208,00 €

NAB

208,00 €

208,00 €

NAB

85,00 €

1 275,00 €

NAB

66,00 €

1 980,00 €

NAB

206,00 €

206,00 €

NAB

85,00 €

1 530,00 €

NAB

41,00 €

738,00 €

NAB

124,00 €

124,00 €

NAB

82,00 €

1 640,00 €

NAB

65,00 €

1 300,00 €

Spolu bez DPH

€

24 212,50

DPH 20%

€

4 842,50

Spolu s DPH

€

29 055,00

